
I Liga

Drużyna m. pkt. bramki

1 Chojniczanka 19 36  34:23

2 GKS Katowice 19 35  23:13

3 Zagłębie Sosnowiec 19 33  33:25

4 Miedź Legnica 19 30  25:12

5 Pogoń Siedlce 19 29  16:19

6 Wigry Suwałki 19 29  32:29

7 Sandecja Nowy Sącz 17 27  19:13

8 Górnik Zabrze 19 27  26:21

9 Podbeskidzie B-B 19 25  20:20

10 Drutex-Bytovia Bytów 19 24  24:25

11 Olimpia Grudziądz 18 24  25:24

12 Chrobry Głogów 19 23  30:31

13 Stomil Olsztyn 19 22  23:18

14 Stal Mielec 18 20  17:27

15 Wisła Puławy 19 19  22:32

16 Znicz Pruszków 18 18  17:28

17 GKS Tychy 18 17  17:26

18 MKS Kluczbork 19 12  15:32
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Polsatsport.pl  Piłka nożna  1 liga
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Nice sponsorem tytularnym rozgrywek 1 ligi

27 lutego 2017 roku w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej podpisana została umowa pomiędzy PZPN a
firmą Nice, na mocy której producent i dystrybutor automatyki do bram i rolet został sponsorem tytularnym
rozgrywek 1 ligi. Kontrakt będzie obowiązywał do zakończenia rundy wiosennej sezonu 2016/2017 oraz w
sezonie 2017/2018. W tym okresie rozgrywki będą nosiły nazwę Nice 1 Liga.

- Podpisanie umowy sponsoringowej z firmą Nice jest kolejnym etapem budowy marki i prestiżu rozgrywek 1 ligi.
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu kierownictwa PZPN i PLP dwa lata temu pozyskaliśmy godnego partnera
telewizyjnego ligi - Telewizję Polsat. Naturalną konsekwencją tego kroku jest podpisanie teraz umowy ze sponsorem
tytularnym. Wysoki poziom organizacyjny jak i nieustannie rosnący zasięg medialny rozgrywek 1 Ligi sprawił, że
rozgrywki te stały się atrakcyjnym produktem dla sponsorów. Jako federacja cieszymy się z tych pozytywnych zmian i
nadal będziemy mocno wspierać Zarząd Pierwszej Ligi Piłkarskiej w dalszej profesjonalizacji rozgrywek 1 Ligi.
Gorąco wierzymy, że zaangażowanie nowego sponsora tytularnego ligi, firmy Nice, jeszcze bardziej wpłynie na
promocję i atrakcyjność tych rozgrywek - powiedział Maciej Sawicki, sekretarz generalny PZPN.
 
- Od blisko 15 lat Nice wspiera polski sport. Działania, które zrodziły się z pasji, dzisiaj stanowią przemyślaną i spójną
strategię marketingową, która pozwala na zwiększenie świadomości marki wśród obecnych oraz przyszłych
użytkowników produktów Nice oraz daje marce bardzo duży zwrot reklamowy. Na przestrzeni ostatnich lat Nice był
m.in. sponsorem żużlowej reprezentacji Polski, oficjalnym partnerem rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy czy
pierwszym w historii sponsorem sędziów PZPN. Jesteśmy przekonani, że dzięki wspólnej pracy doprowadzimy teraz
do pełnej profesjonalizacji rozgrywek zaplecza Ekstraklasy, a mecze Nice 1 Ligi będą ciekawymi widowiskami
sportowymi dla widzów zgromadzonych na trybunach stadionów oraz przed telewizorami. Już wkrótce będziemy
mieli okazję ogłosić jeszcze jedną umowę na sponsoring tytularny ligi sportowej w Polsce, więc pod tym względem
także będziemy liderem w kraju – powiedział Adam Krużyński, Dyrektor Zarządzający Nice Polska.
 
Podpisany kontrakt przewiduje, że począwszy od rundy wiosennej bieżącego sezonu zostanie wprowadzona nowa
identyfikacja wizualna ligi. Nowy logotyp rozgrywek pojawi się na koszulkach meczowych wszystkich drużyn,
centralnym miejscu band reklamowych oraz na ściankach do wywiadów. Logotyp będzie prezentowany również w
trakcie transmisji meczów prowadzonych przez telewizję Polsat.
 
- W ciągu ostatnich kilku miesięcy kluby i liga wykonały ogromną pracę, by przygotować się na ten moment. Cieszymy
się, że 1 liga jest coraz bardziej atrakcyjna dla kibiców i reklamodawców. To krok milowy w rozwoju naszego projektu,
ale na pewno nie ostatni. Przed nami wciąż wiele pracy, ale ze wsparciem nowych sponsorów i partnerów z
przyjemnością będziemy podnosić poziom rozgrywek i ich marketingową oprawę - mówi Martyna Pajączek, prezes
Zarządu Pierwszej Ligi Piłkarskiej.

1 LIGA NICE 1 LIGA PIŁKA NOŻNA

fot. PZPN
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WAŻNE Nice sponsorem
tytularnym rozgrywek 1
ligi

1 liga: Sandecja rozmawia z Freddym Adu!

Lewandowski ponownie piłkarzem kolejki wg
"Kickera"

1 liga: Prezes Zagłębia Sosnowiec
zatrzymany pod zarzutem korupcji

Holender nowym trenerem drużyny
Błaszczykowskiego

Szef UEFA chce dla Europy min. 16 miejsc na
mundialu

Radwańska wciąż szósta, Switolina pierwszą
Ukrainką w Top10

MŚ Lahti 2017: Stoch wygrał dwa treningi!
Pozostali Polacy w czołówce

Janowicz w pierwszej "200", Tsonga awansuje do
Top10

Legionovia Legionowo – ŁKS
Commercecon Łódź. Transmisja w Polsacie Sport
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1 LIGA 0

1 liga: Sandecja
rozmawia z Freddym...

INNE 0

Widzew tuż za Legią i
Lechem: 10 tysięcy...

HISZPANIA 0

Real Madryt wyszarpał
trzy punkty w Villarreal

WŁOCHY 0

Salwy Nainggolana
zdemolowały Inter!...

HISZPANIA 0

Trener drużyny Tytonia zwolniony
Gaizka Garitano, trener Deportivo La Coruna, został
zwolniony po serii słabych występów drużyny...

INNE 0

Polacy za granicą: Lewandowski...
Robert Lewandowski zdobył hat-tricka w meczu z
Wolfsburgiem i zdecydowanie zasłużył na tytuł...

Zobacz także:

HIT

1 LIGA 0

Miedź Legnica - MKS
Kluczbork 2:0. Skrót...

1 LIGA 0

Makengo: Ludzie w
Polsce są mili, ale jest...

1 LIGA 0

Gala PN: Kądzior
pierwszoligowcem...

1 LIGA 0

Gala Tygodnika Piłka
Nożna: Kto najlepszy w...

1 LIGA 0

Łuczak: Z każdym dniem
widać progres w...

1 LIGA 0

Zagłębie Sosnowiec -
Odra Opole 4:1. Skrót...

1 LIGA 0

Co słychać w Stali
Mielec?

1 LIGA 0

Nowy napastnik Legii:
Pół roku temu...

1 LIGA 0

Trener Stali Mielec:
Przygotowania do...

1 LIGA 0

Piłkarska oferta Polsatu
na 2017 rok. Jest liga...

1 LIGA 0

Cezary z Pazurem:
Piłkarze Zagłębia...

1 LIGA 0

Trener Sandecji: Runda
na plus, ale pozostaje...

1 LIGA 0

Piłkarze Wigier Suwałki i
GKS-u Jastrzębie...

1 LIGA 0

Kto strzelił
najpiękniejszego gola...

1 LIGA 0

Znicz Pruszków - Wigry
Suwałki 4:5. Skrót...

1 LIGA 0

Stal Mielec - Górnik
Zabrze 1:2. Skrót...
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KOMENTARZE EKSPERTÓW

Tomasz Włodarczyk

Kto ma uszy, niechaj słucha. Dochodziła 21.
Kończył się trzeci czwartek lutego tego roku.
Zaczynał mecz przy Łazienkowskiej.
Odkładałem na półkę Idiotę, a...
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