
Bydgoszcz › Sport › Abramczyk Polonia…

Abramczyk Polonia Bydgoszcz ma rekordową liczbę
sponsorów. Liga ruszy dopiero w maju?
LPN • 13 marca

W ubiegłym roku Jerzy Kanclerz chwalił się podpisaniem 58 umów sponsorskich. Na sezon 2021 liczba darczyńców
przekroczyła 60.

Zobacz wideo: Największe hity sezonu żużlowego na Pomorzu i Kujawach

W piątek w klubie przy ul. Sportowej 2 odbyła się  podczas której właściciel i prezes ŻKS
Polonia SA podpisał umowy firmami Esima i Astra, które są biznesowo powiązane z firmą NICE.

Firmy NICE i Esima wspierały bydgoską drużyną już w poprzednich rozgrywkach. W tym roku dołączyła do
nich Astra, która działa w dziedzinie bram garażowych i przemysłowych oraz szeroko pojętej automatyki
wjazdowej.

– NICE to marka globalna, rozpoznawalna na całym świecie. Prowadzimy biznes ze swoimi partnerami –
firmami Esima i Astra, a do tego dzielimy się z nimi swoją pasją – stwierdził Wojciech Jankowski.

– Ciężko takiemu klubowi odmówić współpracy. Wszyscy będziemy na tym zyskiwać – mówił Jakub
Wiśniewski z Esima.

Z kolei Rafał Nowak z Astry dodał, że zaangażowanie w Polonię  zwiększy rozpoznawalność firmy
na rynku w Bydgoszczy.

Fot. Jarosław Pabijan

konferencja prasowa

Najnowsze

Astoria, najgłębszy basen w
regionie, otwarta! [godziny
otwarcia, cennik, zdjęcia]

Polonia Bydgoszcz
wreszcie na torze. W
kadrze 19-letnia
dziewczyna [zdjęcia]

Bydgoscy kajakarze
pożegnali Olka Dobę
[zdjęcia]

Tak mieszka Agnieszka
Radwańska.
Mieszkanie gwiazdy
tenisa robi kolosalne
wrażenie

Zawisza Bydgoszcz
prowadzi nabór do
klasy 1 podstawówki o
specjalności piłka
nożna
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Tym samym Polonię  wspiera już ponad 60 sponsorów.

– To mój rekord. Myślę, że na tym nie poprzestaniemy; będziemy dążyć do tego, by liczba darczyńców
przekroczyła 70 – zadeklarował prezes Jerzy Kanclerz. – Dziękuję firmom NICE, Esima i Astra, że są z nami.

Kwoty zawarte w piątkowych umowach są tajne, ale Kanclerz zdradził, że w tabeli zawierającej sumę, to
początek drugiej dziesiątki.

- Dwunaste i trzynaste miejsce w gronie wszystkich tegorocznych darczyńców. To znaczące kwoty, które
pozwalają zachować Polonii stabilizację finansową - oznajmił.

Przy okazji konferencji prasowej dowiedzieliśmy się, że pod dużym znakiem zapytania stoi rozegranie
zaplanowanej na pierwszy weekend kwietnia inauguracyjnej kolejki I ligi. Wszystko przez obostrzenia
sanitarne podyktowaną kolejną falą pandemii koronowirusa. Nie wiadomo, kiedy kibice zostaną wpuszczeni na
stadiony. Szacuje się, że wpływy ze  biletów stanowią ok. 30 procent budżetów klubów I ligi. Jazda
przy pustych trybunach może okazać się dla wielu drużyn katastrofalna w skutkach.

PGE Ekstraliga planuje wystartować zgodnie z terminarzem, czyli 3 i 4 kwietnia.

REKLAMA

- Dlatego jest pomysł, by opóźnić start I ligi. Nie można wykluczyć, że zaczniemy dopiero 9 maja, czyli od
piątej kolejki. Wcześniejsze cztery rundy zostałyby rozegrane w terminach rezerwowych. Więcej będzie
wiadomo 16 marca, gdy odbędzie się spotkanie prezesów klubów. Ostateczną decyzję i tak podejmie jednak
Główna Komisja Sportu Żużlowego - powiedział Kanclerz.
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 Dodaj komentarz

Enea Astoria
Bydgoszcz ciągle w
walce o play off. Pękła
setka [zdjęcia]

Oskar Ajtner-Gollob
planuje powrót do
żużla. Czy trafi do
Polonii Bydgoszcz?

 Piłkarscy
Milionerzy. Znasz
wszystkie
odpowiedzi? QUIZ

Sprawdź się!

QUIZ

Lokalne oferty

Wybrane dla Ciebie

Enea Astoria Bydgoszcz ciągle w
walce o play off. Pękła setka
[zdjęcia]

Oskar Ajtner-Gollob planuje
powrót do żużla. Czy trafi do
Polonii Bydgoszcz?

Zawodnicy z Bydgoszczy i
podbydgoskiej Brzozy wystąpią
w "Ninja Warrior Polska"

W Bydgoszczy odbyły się
Mistrzostwa Karate Central

Spor�s KKP Bydgoszcz - AP
Lotos Gdańsk [zdjęcia z meczu]

Morsy w Pieckach. Mocno wiało,
ale amatorów kąpieli nie zabrakło

Zobacz galerię
(29 zdjęć)

Wiktoria Garbowska, 19-letnia mieszkanka Żołędowa w kadrze ...
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