
KRISPOL i NICE Polska: KS Toruń może liczyć na nasze wsparcie
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W sporcie jedyną stałą jest zmienna. Dziś zdobywasz medal, jutro musisz pogodzić
się z gorzkim smakiem porażki.

Przeczytaj również:

Szczoteczka soniczna DTS612 Blaupunkt

PGE Obrót wspiera łódzkie amazonki

Z OKNOPLAST można przebiec

ultramaratony - Łukasz Filipczak dokonał

tego 7 razy w ciągu 7 miesięcy

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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Poznaj najczęstsze błędy
popełniane podczas
kupowania mat
dezynfekujących 

Maty dezynfekujące powinny
znaleźć się na każdym gospodarstwie rolnym.
Jest to najlepszy sposób na ochronę zwierząt
przed jakimikolwiek wirusami, a także
bakteriami. Dowiedz się jakich błędów nie
popełniać podczas zakupów!

KRISPOL i NICE Polska: KS Toruń może
liczyć na nasze wsparcie 

W sporcie jedyną stałą jest zmienna. Dziś
zdobywasz medal, jutro musisz pogodzić się z
gorzkim smakiem porażki.

Netto z międzynarodową
nagrodą European Private
Label Awards 2020 dla
marki własnej Lovena 

Bambusowe bawełniane patyczki
higieniczne marki własnej Lovena, dostępne w
sieci handlowej Netto, zwyciężyły w
międzynarodowym konkursie European Private
Label Awards 2020.

Najczęściej czytane artykuły:

Mięso, ser żółty, ziemniaki…
- czyli co i jak jadają Polacy? 

Dania tradycyjna, czy
egzotyczne? Mięso, czy ryba? Szynka, a może
jednak ser żółty? Jakie potrawy najczęściej
jadamy na śniadanie, a jakie na obiad?
Zapraszamy do przeglądu talerzy i zwyczajów
żywieniowych Polaków!

Daktyle Deglet Nour - TRENDY
HEALTHY PRZEKĄSKA od
HELIO Natura 

Co będziemy jeść w 2020? Zdrowe
przekąski… naturalnie! Owoce

suszone, orzechy i nasiona HELIO Natura to w
100% naturalne bakalie bez konserwantów,
które najlepiej zadbają o nasze zdrowie w
nadchodzącym roku.

Ślepota zmierzchowa –
największe zagrożenie dla
kierowców? 

Ślepota zmierzchowa – największe zagrożenie
dla kierowców?

JEDEN PODKŁAD, WIELE KORZYŚCI
IDEALNE DOPASOWANIE Z PODKŁADEM

Wybierz: Strona główna Artykuły

Kalendarium Współpraca

https://poradnik-zdrowia.pl/artykul/szczoteczka-soniczna-dts612-blaupunkt,132939.html
https://poradnik-zdrowia.pl/artykul/pge-obrot-wspiera-lodzkie-amazonki,132266.html
https://poradnik-zdrowia.pl/artykul/z-oknoplast-mozna-przebiec-ultramaratony-lukasz-filipczak-dokonal-tego-7-razy-w-ciagu-7-miesiecy,130440.html
https://poradnik-zdrowia.pl/artykuly-prasowe
https://poradnik-zdrowia.pl/artykul/poznaj-najczestsze-bledy-popelniane-podczas-kupowania-mat-dezynfekujacych,133140.html
https://poradnik-zdrowia.pl/artykul/poznaj-najczestsze-bledy-popelniane-podczas-kupowania-mat-dezynfekujacych,133140.html
https://poradnik-zdrowia.pl/artykul/krispol-i-nice-polska-ks-torun-moze-liczyc-na-nasze-wsparcie,133136.html
https://poradnik-zdrowia.pl/artykul/netto-z-miedzynarodowa-nagroda-european-private-label-awards-2020-dla-marki-wlasnej-lovena,133132.html
https://poradnik-zdrowia.pl/artykul/mieso-ser-zolty-ziemniaki-czyli-co-i-jak-jadaja-polacy,133120.html
https://poradnik-zdrowia.pl/artykul/daktyle-deglet-nour-trendy-healthy-przekaska-od-helio-natura,132610.html
https://poradnik-zdrowia.pl/artykul/slepota-zmierzchowa-najwieksze-zagrozenie-dla-kierowcow,133122.html
https://poradnik-zdrowia.pl/artykul/jeden-podklad-wiele-korzysci-idealne-dopasowanie-z-podkladem-matujacym-fit-me-od-maybelline-new-y,133126.html
http://poradnik-zdrowia.pl/
https://centrumpr.pl/artykul/poznaj-korzysci-plynace-z-karmienia-piersia-dla-mamy-i-dziecka,133094.html
https://poradnik-zdrowia.pl/
https://poradnik-zdrowia.pl/artykuly-prasowe
https://poradnik-zdrowia.pl/kalendarium/wtorek,2020-02-04.html
https://poradnik-zdrowia.pl/wspolpraca-i-reklama


KRISPOL 

press box

Nadesłał:

newss.pl 

http://newss.pl 

 

Wasze komentarze (0):

System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl

więcej »

MATUJĄCYM FIT ME! OD MAYBELLINE
NEW Y 

Czy Ty też nadal poszukujesz swojego ideału?
Która z nas o nim nie marzy… Ale dosyć tego!
Najwyższy czas zakończyć poszukiwania –
poznaj matujący podkład do twarzy Fit Me! od
Maybelline New York!

Farbowanie włosów henną 

Farbowanie włosów henną Sahara Tazarine.
Poradnik krok po kroku.

Karnawałowe inspiracje HELIO 

Zastanawiasz się, co przygotować
na karnawałowe party? Z bakaliami
HELIO wybór będzie naturalnie
smaczny i zdrowy! ;-) Wypróbuj

nasze propozycje na imprezowe przekąski,
które znikają ze stołu równie szybko jak się je
przyrządza…

Młode talenty projektują dla LUX MED 

Rozstrzygnięto konkurs na projekt fartucha
lekarskiego dla lekarzy Grupy LUX MED.

Netto z międzynarodową
nagrodą European Private
Label Awards 2020 dla
marki własnej Lovena 

Bambusowe bawełniane patyczki
higieniczne marki własnej Lovena, dostępne w
sieci handlowej Netto, zwyciężyły w
międzynarodowym konkursie European Private
Label Awards 2020.

Jak przygotować dziecko do zimowych
ferii? Ekspert radzi! 

Sezon ferii zimowych już tuż, tuż! Białe
szaleństwo rozpoczną jako pierwsi, bo już 13
stycznia, uczniowie z województw:
pomorskiego, łódzkiego, śląskiego, lubelskiego i
podkarpackiego.

KRISPOL i NICE Polska: KS Toruń może
liczyć na nasze wsparcie 

W sporcie jedyną stałą jest zmienna. Dziś
zdobywasz medal, jutro musisz pogodzić się z
gorzkim smakiem porażki.
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