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W sporcie jedyną stałą jest zmienna. Dziś
zdobywasz medal, jutro musisz pogodzić się z
gorzkim smakiem porażki. Prawdziwi fani są
wierni zawsze, pocieszają po porażce, cieszą się
ze zwycięstwa. Takimi kibicami może cieszyć się
KS Toruń. KRISPOL i NICE zadeklarowały, że
nadal będą sponsorować klub. 

Blisko stuletnia historia toruńskiego czarnego sportu zatoczyła koło. KS Toruń po wielu latach świetlności i
dostarczania kibicom sportowych emocji, spadł z Speedway Ekstraligi do I ligi żużlowej. Wiary w klub nie
tracą jednak najwierniejsi przyjaciele. KRISPOL i NICE – przedsiębiorstwa znane z zaangażowania w działania
pro sportowe, ale także pozostające w biznesowej przyjaźni zapowiedziały, że w sezonie 2020 KS Toruń może
liczyć na wsparcie. – Wierzymy, że Apator wróci do ekstraklasy. Cieszymy się, że naszą wiarę podzielają
długoletni partnerzy biznesowi i to właśnie z nimi kolejny raz możemy udowadniać, że zarówno w sporcie, jak
i świecie biznesu obowiązują te same zasady fair play, które są wpisane w historię obu firm. Kooperacja
sportowa z NICE to dla nas powód do dumy. Każdego dnia bierzemy odpowiedzialność za budowy Polaków,
proponując im stolarkę otworową z gwarancją spokoju. Chcemy zamanifestować naszą przyjaźń i wsparcie
dla klubu toruńskiego, który od tylu lat dostarcza nam niezmiennie sportowych emocji naszym klientom i
mamy nadzieję – będzie to robił nadal – komentuje sponsoringowe decyzje Katarzyna Kozłowska, Marketing
Manager firmy KRISPOL. 

Wspólne plany na 2020 rok skomentował również Adam Krużyński – Dyrektor Zarządzający Nice Polska -
Współpraca z KRISPOL to dla nas powód do dumy. Nie tylko wspólnie poszukujemy nowych rozwiązań
produktowych, które będą stanowiły odpowiedź na zmieniające się oczekiwania rynkowe, ale także dzielimy
wspólne pasje. Sport, dzięki wspólnemu przeżywaniu emocji, pozwala na budowanie silnych związków z
partnerami technicznymi i biznesowymi. Przez dwa ostatnie lata wspólnie wspieraliśmy warszawską rundę
Grand Prix. Z kolei z klubem z Torunia jesteśmy związani od wielu lat. Można zaryzykować stwierdzenie, że w
ten sposób kilkanaście lat temu rozpoczęliśmy swoją przygodę ze sportem żużlowym. Mimo że kończymy
obecnie projekt sponsoringu tytularnego Nice 1. Ligi Żużlowej, nie znikamy całkowicie ze świata czarnego
sportu. Mamy nadzieję, że wspólnie z przyjaciółmi z Krispol oraz klubem z Torunia w 2020 roku wykonamy
swoją misję powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej. 

Obie firmy liczą, że postawa zachęci również kolejnych sponsorów do zaufania toruńskiemu klubowi. 

https://www.youtube.com/watch?v=reX1Kx3GxIg 
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Darmowe ogłoszenia

Sprzedawca / Kasjer
Lokalizacja: Ostróda, Warmińsko-Mazurskie Zakres

obowiązków: -- Profesjonalna obsługa klienta przy kasie fiskalnej ...

Sprzedawca/Kasjer
Lokalizacja: Legionowo, Mazowieckie Zakres obowiązków:  -

Profesjonalna obsługa klienta przy kasie fiskalnej  - In...

Pracownik produkcji
Lokalizacja: Środa Wielkopolska, Wielkopolskie Zakres

obowiązków: -obsługa maszyn produkcyjnych -nakładanie warstwy ...

Pakowanie produktów 6:00-14:00 pn-pt ...
Lokalizacja: STĘSZEW, Wielkopolskie Zakres obowiązków: -

pakowanie produktów do kartonów - obsługa etykieciarki - sk...

Obsługa Kasy Fiskalnej - Koziegłowy
Lokalizacja: cały kraj Zakres obowiązków: * - realizacja

płatności gotówkowych i bezgotówkowych poprzez obsługę kasy...

Przejdź do serwisu: Ogłoszenia drobne

Katalog stron

porównywarka finansowa online
Porównywarka finansowa - znajdź najlepszą ofertę na
rynku. Porównaj oferty kredytów gotówkowych, pożyczek
poza...

Apogeo - internetowy sklep ze sp...
Szeroki wybór przyrządów i urządzeń pomiarowych
znajdziesz w ofercie Apogeo.pl. To firma specjalizująca
się w do...

Stylizacja paznokci Wrocław
Każda nowoczesna, elegancka kobieta lubi mieć zadbane
dłonie i paznokcie. Wypielęgnowane paznokcie są
niezbędn...

Bramy i ogrodzenia metalowe Krak...
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz
panującym trendom w budownictwie nasza firma
poszerzyła ofertę ...

spływy kajakowe Regą
Eventy, kompleksowa organizacja imprez – Wikingowie
Regi Trzebiatów. Jesteśmy firmą działającą na rynku od
200...
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Baza firm

Kadok Nadruki i reklama
Kadok to rodzinna jednostka drukarska z Trójmiasta, jaka od 2008 roku
oferuje Kontrahentom najlepszej jakości usługi połączone z drukiem ...

Bońkowscy British Auto Sp. z o.o.
Potrzebujesz naprawić swój samochód marki Land Rover i szukasz serwisu
samochodowego tej marki? Bońkowscy British Auto to autoryzowany di...

CUBEM - biura do wynajęcia, coworking, self sto...
CUBEM to firma posiadająca przestrzeń na wynajem biura, biura w formie
coworkingu, oraz magazyny self storage. Dysponujemy świeżo wybud...

NASZ BAR Grzegorz Marcinkiewicz
Każdy barman na wesele czy wieczór panieński, który pracuje w firmie
NASZ BAR zapewni najwyższą jakość usługi, tak by każda impreza b...

Dworek na Błotach
Przyjęcie weselne z dala od miasta w otoczeniu przyrody to marzenie wielu
Młodych Par. Jeśli interesują Państwa sale weselne w pobliżu ...

Przejdź do serwisu: Baza firm
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