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Nice będzie sponsorem tytularnym I ligi w
sezonie 2018. Umowa na pół miliona

Nice, dotychczasowy sponsor tytularny pierwszej ligi żużlowej, wkrótce podpisze

kontrakt na kolejny sezon. Szefostwo firmy mówi, że dalej chce się promować przez

żużel, bo to ma sens. Nice jest też sponsorem 1. ligi piłkarskiej i futbolowych

sędziów.

 Dariusz Ostafiński
07 Grudnia 2017, 16:15

WP SportoweFakty / Tomasz Kordys / GTM Start - Speed Car Motor. Walka o Nice 1.LŻ.

GKSŻ dotąd nie przedłużyła umowy z Nice, ale
jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy producent
automatyki do bram garażowych, będzie
nadal sponsorem tytularnym pierwszej ligi.
Poprzedni kontrakt był na około pół miliona
złotych. Wartość tego na rok 2018 będzie
podobna.

Nice od wielu lat promuje się przez żużel. Na

początku był sponsorem kadry i pojedynczych

zawodników. W tym roku wspierał pierwszą ligę, ale i też dwa kluby PGE Ekstraligi - Get Well

Toruń i MRGARDEN GKM Grudziądz. Z czapeczkami z logo Nice paradowali Artiom Łaguta i

Antonio Lindbaeck, liderzy grudziądzkiej ekipy. To się nie zmieni. W 2018 roku ci dwaj nadal

będą twarzami firmy.

Dariusz Ostafiński. Bez Hamulców
2.0: Nabrał dwóch prezesów i
prawnika. Był pistolet i antyterroryści
(felieton)

teraz

40 tys. sprzedanych biletów na warszawską rundę Grand
Prix

16 min

Najpierw odwiedziny, potem prezentacja. Przystanek
Rawicz zakończył zgrupowanie Unii (wideo)

51 min

Nice będzie sponsorem tytularnym I ligi w sezonie 2018.
Umowa na pół miliona

1 h 36 min

GKM organizuje świąteczną zbiórkę. Ciekawe przedmioty
na licytacji

1 h 36 min
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Polub Żużel na Facebooku

Istniała obawa, że Nice ograniczy sponsoring żużla po wejściu w piłkę. Umowa z PZPN została

podpisana w lutym tego roku. Nice do czerwca 2018 będzie sponsorem I ligi piłkarskiej, ale i też

futbolowych sędziów szczebla centralnego. Jak się okazuje, to jednak nie przeszkadza w

dalszej egzystencji firmy na żużlowym podwórku.

Wiele osób zadawało sobie pytanie, czy Nice weźmie siłą rozpędu także drugą ligę. Zwłaszcza

że mocny skład, z Gregiem Hancockiem, zbudowała Stal Rzeszów. Ciekawe zespoły mają też w

Ostrowie i Opolu. Nice jednak nie chce wchodzić na ten poziom. - Wszystkiego mieć nie można -

słyszymy w firmie.

Follow @ostafinski

ZOBACZ WIDEO Tomasz Gollob: Nikt nie będzie musiał mi robić zdjęć z ukrycia 

Polecamy: 

2018 PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland - KUP BILETY >>> 

Czy Nice powinno skoncentrować się na wspieraniu i sponsorowaniu żużla?
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Tomasz Gollob: Nikt nie
będzie musiał mi robić zdjęć…
z ukrycia (WIDEO)

3:46

Dobre przetarcie przed ME.
Polska wygrywa z Gruzją!
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"Izak": Gry komputerowe są
trudniejsze do…
komentowania, niż piłka
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Team Kinguin po zwycięstwie
w PLE. "Poziom jest coraz
wyższy"

teraz oglądasz
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ROW kontra Ekstraliga Żużlowa.
Na pierwsze starcie poczekamy
do 14 lutego

Witold Skrzydlewski znowu
zaskoczył kibiców. Nowy
stadion Orła będzie pełny?

Rusza nabór do szkółki Startu
Gniezno. Przygotowania
rozpoczną się już zimą

Oficjalnie: Motor ma kolejnego
zawodnika, a Sparta tylko
dwóch młodzieżowców

Jest wniosek o dotację dla
Włókniarza. Rekordowa suma

inf. własna
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Poznaj nową ŠKODĘ KAROQ
Spróbuj inaczej! Odkryj nowego SUV-a w

gamie modelowej ŠKODY.

Wyprzedaż rocznika 2017
Sprawdź najlepsze oferty

Reklama BusinessClick

Dowiedz się jak umieszczać linki od tagów, pogrubiać tekst, itp.

Dodaj komentarz... + Dodaj komentarz

Najnowsze Najstarsze Najlepsze Najbardziej kontrowersyjne

 IGOR GKS  27 min

bodajże po 7 tyś. bo te 500tyś to jest za telewizję a kluby które będą w TV mają lepszą kartę
przetargową dla kolejnych sponsorów itd....

 bartollo

500 tys? A ile z tego dla klubow? Liga sprzadana za grosze.

Odpowiedz Zgłoś

 0 0

 bartollo  37 min
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