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1 liga ma sponsora tytularnego ©Twitter

W poniedziałek w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej podpisano umowę

między PZPN a   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
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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 - mówił Adam Krużyński, Dyrektor Zarządzający Nice Polska.

Po prostu nice :)

Marcin Janicki 
@marcinjanickiPL
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@BoniekZibi

 Obserwuj

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 - powiedziała Martyna Pajączek, prezes Zarządu Pierwszej Ligi Piłkarskiej. 

Sponsor tytularny to nie jedyna nowość dotycząca rozgrywek 1 ligi. Wraz z powrotem klubów

pierwszoligowych na boiska uruchomiony zostanie całkowicie nowy oficjalny serwis internetowy

poświęcony rozgrywkom. Tym samym strona www.1liga.org będzie centrum informacji o rozgrywkach. 

źródło: Łączy nas piłka 

Umieść Zobacz na Twitterze

2 godz.

Prokuratura rozbiła gang powiązany z krakowskimi
#Sharks. W hali sportowej TS Wisła Kraków mieli
ćwiczyć do ustawek
pk.gov.pl/aktualnosci-pr
…

 

DominikPanek @dominikpanek

reklama

Waszym zdaniem

Kto zostanie mistrzem PlusLigi
2016/2017?

reklama

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

PGE Skra Bełchatów

Asseco Resovia Rzeszów

LOTOS Trefl Gdańsk

Jastrzębski Węgiel

Cuprum Lubin

Cerrad Czarni Radom

ONICO AZS Politechnika
Warszawska

Indykpol AZS Olsztyn

Łuczniczka Bydgoszcz

Głosuj

Nice Polska
Gazeta: sportowy24.pl
Tytuł: Rewolucja w 1. lidze! Jest sponsor tytularny rozgrywek i oficjalny serwis
Data: 2017-02-27

http://mreg.hit.gemius.pl/hitredir/id=zZnr2eNZrOWyv81vAl2Nm8TVT.SBGjixO2HXkOHLB9f.w7/stparam=xkhpkvrhzd/fastid=lobibcsdfmbzhfhwkzpunixpwmlt/sarg=58B4103BBC4F60B3/url=http%3A%2F%2Fwww.gratka.pl%2Fogloszenia%2Fdom-i-ogrod%2Flista.html%3Ftyp%3D1%26utm_source%3Dpolskapress%26utm_medium%3Ddrobnekampania%26utm_campaign%3Dtoplayer_x_none_z_1__domiogrod
http://slask.naszemiasto.pl/tag/1--liga.html#utm_medium=alz&utm_source=sportowy24.pl&utm_campaign=artykul
https://twitter.com/marcinjanickiPL/status/836173330830999552
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=836173330830999552
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=836173330830999552
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=836173330830999552
https://twitter.com/BoniekZibi/status/836175392394346497/photo/1
https://twitter.com/BoniekZibi/status/836175392394346497/photo/1
https://twitter.com/BoniekZibi
https://twitter.com/BoniekZibi
https://twitter.com/BoniekZibi/status/836175392394346497
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=836175392394346497
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=836175392394346497
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=836175392394346497
https://twitter.com/dominikpanek
https://twitter.com/hashtag/Sharks?src=hash
https://t.co/IfeGlWp3TR
https://twitter.com/dominikpanek/status/836135316150956032
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=836135316150956032
http://www.sportowy24.pl/pilka-nozna/a/rewolucja-w-1-lidze-jest-sponsor-tytularny-rozgrywek-i-oficjalny-serwis,11832152/#
https://twitter.com/grzegorzlipiec
https://twitter.com/settings/widgets/new/list?list_id=713377980295327744
https://twitter.com/sportowy24/nasi-dziennikarze


reklama

1. LIGA w GOL24

Więcej o 1. LIDZE - newsy, wyniki, terminarz, tabela, strzelcy 

Piłkarze do wzięcia za darmo [TOP 15 NAZWISK]

Źródło: Gol24 - Rewolucja w 1. lidze! Jest sponsor tytularny rozgrywek i oficjalny serwis

 

TAGI:

 1 liga nice 1 liga

Czytaj także

Klasyfikacja strzelców
Ligi Mistrzów. Lewy i
Cavani gonią Messiego

Nowa oferta Mobile
Vikings kontra reszta
świata - czy warto?

Sponsorowane

Puchar Anglii. Sutton
United z 5. ligi zagra u
siebie z Arsenalem w
FA Cup

Z Hutnika do I ligi.
Transfer stał się faktem

Polecane wideo

Jak radzili sobie Polacy
w ligach zagranic...

Co za mecz Wisły! Nie
dała szans wicelider...

Arkadiusz Głowacki:
Mieliśmy plan na ten
mecz

Nice Polska
Gazeta: sportowy24.pl
Tytuł: Rewolucja w 1. lidze! Jest sponsor tytularny rozgrywek i oficjalny serwis
Data: 2017-02-27

http://www.gol24.pl/1-liga
http://www.gol24.pl/1-liga/a/rewolucja-w-1-lidze-jest-sponsor-tytularny-rozgrywek-i-oficjalny-serwis,11832152/
http://www.sportowy24.pl/tag/1-liga/
http://www.sportowy24.pl/tag/nice-1-liga/
http://www.sportowy24.pl/pilka-nozna/a/klasyfikacja-strzelcow-ligi-mistrzow-lewy-i-cavani-gonia-messiego,11798522/
http://emisja.contentstream.pl/_/ctr/?u=http%3A%2F%2Fwww.spidersweb.pl%2F2016%2F12%2Fnajlepsza-oferta-na-karte-bez-limitu.html&e=97jr5OJGkpaLW1k6JDGj6dzCv0Rr02lvXO90jQYe9bJCrtxD15Z73SJ7ozD1nZvZtUvTvo2pY1GxwrjdTrRTK1jgS-NvGQqLzEEwJ1XLg21O7ob07ixKxDA2mqFfANbTo8hQa3TQ65q16azn2oa4Zz20E91ScnvwjC8yjmUz3VfU2dUY3j8QYQqKqFTdOi7BDRarPVspcScbp37S34ZSHxjia5fOIVfLYsJ0_M5yh8RbfcYPpz-Yv0tZt35K4l5aW9vnPpjKocky9cbvhANUChGoM0S__-93SRUWvoxQJyfMykUI5OjAl0DbLNtA3NUmUiXkUQCcl9QRj3sETWtoWQerP3QSvkYdN-z3LMmU7WsCiMmaEAoKQqXfenTuoQSEFIevX3NQEtyHgU22V2q5Qg%3D%3D&ref=%2F%2Fwww.sportowy24.pl%2Fpilka-nozna%2Fa%2Frewolucja-w-1-lidze-jest-sponsor-tytularny-rozgrywek-i-oficjalny-serwis%2C11832152%2F
http://www.sportowy24.pl/pilka-nozna/a/puchar-anglii-sutton-united-z-5-ligi-zagra-u-siebie-z-arsenalem-w-fa-cup,11809686/
http://www.sportowy24.pl/aktualnosci/a/z-hutnika-do-i-ligi-transfer-stal-sie-faktem,11779323/
http://contentstream.pl/?utm_source=CS&utm_medium=metka&utm_campaign=ModulRekomendacji
http://www.sportowy24.pl/pilka-nozna/a/jak-radzili-sobie-polacy-w-ligach-zagranicznych-raport-wideo,11831628/
http://www.sportowy24.pl/aktualnosci/a/mecz-wisla-jagiellonia-biala-gwiazda-pewnie-pokonala-wicelidera-ramirez-ogral-probierza-zdjecia-wideo,11828429/
http://www.sportowy24.pl/pilka-nozna/a/arkadiusz-glowacki-mielismy-plan-na-ten-mecz,11828523/


reklama

reklama

Komentarze (1) najnowsze   najstarsze

Dodajesz komentarz jako:
Gość

Tytuł komentarza

Podpis

Komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz
regulamin forum

Liczba znaków do wpisania: 4 000 Zaloguj się

Dodaj komentarz

Ile kasy dostanie kazdy klub?

?
Rexiu

(gość) 27.02.17, 12:36:13

Zgłoś naruszenie treści

 

Skomentuj

reklama

Nice Polska
Gazeta: sportowy24.pl
Tytuł: Rewolucja w 1. lidze! Jest sponsor tytularny rozgrywek i oficjalny serwis
Data: 2017-02-27

http://www.sportowy24.pl/pilka-nozna/a/rewolucja-w-1-lidze-jest-sponsor-tytularny-rozgrywek-i-oficjalny-serwis,11832152/?najnowsze#art-komentarze
http://www.sportowy24.pl/pilka-nozna/a/rewolucja-w-1-lidze-jest-sponsor-tytularny-rozgrywek-i-oficjalny-serwis,11832152/?najstarsze#art-komentarze
http://www.sportowy24.pl/regulamin/
http://www.sportowy24.pl/logowanie/
http://www.sportowy24.pl/pilka-nozna/a/rewolucja-w-1-lidze-jest-sponsor-tytularny-rozgrywek-i-oficjalny-serwis,11832152/#
http://www.sportowy24.pl/pilka-nozna/a/rewolucja-w-1-lidze-jest-sponsor-tytularny-rozgrywek-i-oficjalny-serwis,11832152/#
http://www.sportowy24.pl/pilka-nozna/a/rewolucja-w-1-lidze-jest-sponsor-tytularny-rozgrywek-i-oficjalny-serwis,11832152/?id_post=45858556&ocena=plus
http://www.sportowy24.pl/pilka-nozna/a/rewolucja-w-1-lidze-jest-sponsor-tytularny-rozgrywek-i-oficjalny-serwis,11832152/?id_post=45858556&ocena=minus
http://www.sportowy24.pl/pilka-nozna/a/rewolucja-w-1-lidze-jest-sponsor-tytularny-rozgrywek-i-oficjalny-serwis,11832152/#


Kontakt Reklama Regulamin Polityka prywatności
JESTEŚMY RÓWNIEŻ NA:

 
do góry

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie.

Jesteś zainteresowany ich kupnem? Prawa autorskie, kup treści »

© 2000-2016 Polska Press Sp. z o.o.

Serwisy partnerskie

Nice Polska
Gazeta: sportowy24.pl
Tytuł: Rewolucja w 1. lidze! Jest sponsor tytularny rozgrywek i oficjalny serwis
Data: 2017-02-27

http://www.gratka.pl/
http://dom.gratka.pl/mieszkania/warszawa/
http://dom.gratka.pldom.gratka.pl/domy/warszawa/
http://moto.gratka.pl/
http://moto.gratka.pl/warszawa/
http://praca.gratka.pl/
http://praca.gratka.pl/warszawa/
http://alegratka.pl/
http://www.telemagazyn.pl/
http://www.gol24.pl/
http://www.polskatimes.pl/
http://www.wiadomosci24.pl/
http://regiodom.pl/
http://www.motofakty.pl/
http://naszemiasto.pl/
http://www.gra.pl/
http://www.dziennikbaltycki.pl/
http://www.dziennikzachodni.pl/
http://www.dzienniklodzki.pl/
http://www.echodnia.eu/
http://www.expressbydgoski.pl/
http://www.gazetakrakowska.pl/
http://www.gazetalubuska.pl/
http://www.pomorska.pl/
http://www.gazetawroclawska.pl/
http://www.wspolczesna.pl/
http://www.gk24.pl/
http://www.gp24.pl/
http://www.gs24.pl/
http://www.gloswielkopolski.pl/
http://www.kurierlubelski.pl/
http://www.poranny.pl/
http://www.nto.pl/
http://www.nowiny24.pl/
http://www.nowosci.com.pl/
http://www.to.com.pl/
http://www.sportowy24.pl/kontakt/
http://www.sportowy24.pl/kontakt/
http://www.sportowy24.pl/regulamin/
http://polskapress.pl/pl/cookies-policy
http://www.facebook.com/sportowy24
https://twitter.com/sportowy24
http://www.sportowy24.pl/aktualnosci/a/prawa-autorskie-polska-press,9789132?
http://polskapress.pl/pl/
http://www.sportowy24.pl/artykul/243942,polityka-prywatnosci,id,t.html

