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W sobotę 21 września w imieniu �rmy Nice Polska, Wojciech Jankowski odebrał nagrodę specjalną za
wieloletni sponsoring i zaangażowanie w rozwój rozgrywek Nice 1. Ligi Żużlowej. Sezon 2019 można
uznać o�cjalnie za zakończony i bardzo udany. 

Firma Nice już od wielu wspiera żużel. Dawniej jeden z liderów na rynku automatyki

wspierał żużlową reprezentację Polski, a dziś jest sponsorem tytularnym zaplecza

Ekstraligi. Organizator rozgrywek – Polski Związek Motorowy doceniając wkład w rozwój i

jeszcze większą profesjonalizację klubów 1. Ligi wyróżnił �rmę nagrodą specjalną. Ponadto

�rma jest bardzo zaangażowana w Nice Challenge Cup, gdzie zawodnicy ścigają się na

sprzęcie podstawionym przez organizatorów, a także sponsoruje GKM Grudziądz ścigający

się w PGE Ekstralidze oraz KS Toruń, który w przyszłym sezonie występować będzie

właśnie w Nice 1. Lidze Żużlowej.

Krótkie podsumowanie sezonu: www.forumbranzowe.com/sport/zakonczyly-sie-

rozgrywki-nice-1-ligi-zuzlowej/

Skoro już piszemy o �rmie Nice, to warto poinformować że wspierany przez �rmę Filip

Zagórski wygrał piątkowe i sobotnie Wyścigowe Samochodowe Mistrzostwa Polski.

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej o zaangażowaniu �rm naszej branży w sport:

FACEBOOK

DomBezpieczny.com  sklep.montaze.info.pl  Logowanie

Szukaj …     

       Aktualności Publicystyka Branża Pressroom Oferty pracy Wydawnictwo PORADNIK

Bądź pierwszą osobą wśród znajomych, która to polubi

Budujemy Sport
25 polubienia
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Bądź pierwszą osobą wśród
znajomych, która to polubi

Forum Branżowe
23 godz. temu

Na Wystawa Innowacji
premierowo zobaczymy też
okno przesuwne Morlite Vision
firmy OknoPlus z innowacyjną
pracą okuć, nowoczesną
geometrią profili oraz
przemyślanym kształtem
uszczelek. Jednak najbardziej
nowatorskim rozwiązaniem jest
zastosowanie aktywnego szkła,
które może zmieniać stopień
przezroczystości, jak i szyby
grzewczej.
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