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Oficjalnie: transmisje Nice 1. Ligi Żużlowej w
Polsacie. Sponsor tytularny na dłużej
W piątek na konferencji prasowej w siedzibie Polskiego Związku Motorowego w
Warszawie ogłoszono podpisanie umowy z Polsatem na transmisje Nice 1. Ligi
Żużlowej. Ponadto przedłużono kontrakt z firmą Nice.

 Radosław Wesołowski
07 Kwietnia 2017, 12:09

WP SportoweFakty / Michał Szmyd / Oskar Fajfer na prowadzeniu

Siódmego kwietnia oficjalnie potwierdzono to, o czym informowaliśmy już od dawna. Polsat na
swoich kanałach przeprowadzi transmisje ze spotkań w ramach Nice 1.LŻ. Trzyletnia umowa
opiewa na ponad 3 miliony złotych. Już wiadomo, że mecze będą komentować na przemian
Paweł Wójcik i Marcin Feddek.
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W parku maszyn rozmowy z zawodnikami
przeprowadzi Tomasz Lorek, jednak może nie
na wyłączność. Stacja zastanawia się nad
zatrudnieniem dziennikarki, która pracowałaby
na zmianę ze znanym reporterem Polsatu.
Pierwsze spotkanie w ramach Nice 1.LŻ
rozpocznie się w piątek o 17.45. Stal Rzeszów
podejmie Euro Finannce Polonię Piła.
Transmisję przeprowadzi stacja Eleven.

Podczas konferencji poinformowano również o przedłużeniu umowy z firmą Nice, która nadal
będzie sponsorem tytularnym rozgrywek o mistrzostwo pierwszej ligi. Producent bram
garażowych i sprzedawca automatyki domowej wspiera zaplecze PGE Ekstraligi od 2014 roku.

Prezes Polskiego Związku Motorowego nie krył swojej radości. - Koniec wieńczy dzieło. Bardzo
cieszymy się, że podpisujemy umowę z telewizją Polsat na najbliższe trzy lata. Po latach
doświadczeń z różnymi telewizjami wracamy do Polsatu. Myślę, że trzy lata to dobry czas na
wypromowanie żużla w różnych środowiskach, gdzie nie jest on tak popularny. Umowa z Nice
Polska również cieszy. Sport jest dobrą promocją dla tej firmy. 7 kwietnia to bardzo ważna data
dla polskiego żużla - powiedział Andrzej Witkowski.

Przedstawiciel sponsora tytularnego przyznał, że współpraca z PZM-em miała wzloty i upadki,
jednak firma nie miała wątpliwości, że warto wspierać dalej Nice 1.LŻ. - Pierwsza liga przeszła
dużą, pozytywną metamorfozę. Mieliśmy wielu oponentów, którzy mówili, że te rozgrywki nie są
atrakcyjne. My pokazaliśmy, że pierwsza liga jest ważna. To, co najlepsze przed nami. Cieszę
się, że mamy nowych partnerów telewizyjnych. Mam nadzieję, że będą również nowi kibice
między innymi za pośrednictwem stacji Eleven. Spółka jest w bardzo dobrym okresie rozkwitu.
Sport daje olbrzymie możliwości - przekazał Adam Krużyński, dyrektor zarządzający Nice Polska.

ZOBACZ WIDEO W Łodzi szybko go pokochają. Aleksandr Łoktajew już szaleje

Kup bilet na LOTTO Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland. KLIKNIJ i przejdź na
stronę sprzedażową! ->

Czy będziesz oglądał mecze Nice 1. Ligi Żużlowej na kanałach Polsatu?

 

Prawie jak w Elitserien. Siedem
powodów, dla których warto śledzić
sezon 2017 w Nice 1.LŻ
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Więcej atutów ma Stal. Polonię ratuje tylko jedno
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Lokomotiv na straconej pozycji w Gdańsku?
Arcytrudne zadanie Polonii w Tarnowie
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Polonia z szansą na sukces w Rzeszowie. Jest jeden
warunek

"Poznać cię, szefie, to zaszczyt". Gortat
spotkał się z legendą futbolu 

Afera w reprezentacji. Fajdek stanął murem
za ukaranymi lekkoatletami
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Wyścig dookoła Kraju Basków
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źródło: tv.wp.pl

DZIŚ W TV

W Łodzi szybko go pokochają.
Aleksandr Łoktajew już…
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#dziejesiewsporcie: zawodnik
Bellatora bezlitośnie…

1:16

Mateusz Skwierawski: Nie
róbmy z Bońka Janusza…

9:20

Zabójcza skuteczność Moraty
dała Realowi triumf z

teraz oglądasz

Oglądający ten klip widzieli także:
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Trudny tor nie będzie przeszkodą.
Stal poradzi sobie na nim lepiej

Więcej atutów ma Stal. Polonię
ratuje tylko jedno

Kontuzja Tomasza Orwata. Będzie
pauzował kilka tygodni

Do Leszna zjedzie światowa
czołówka. W piątek odbędzie się
67. Memoriał im. Alfreda
Smoczyka

Kolejarz Opole wściekły na Spartę.
Prezes klubu: Czujemy się
oszukani

Polub Żużel na Facebooku
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Unia Tarnów ŻSSA

Krótki film z zimowej jazdy Artur Czaja Racing

MarcinMajewski5

Dzisisj 25.rocznica śmierci Edwarda Jancarza @StalGorzow1947. Pamiętam jak
prowadzi treningi szkółki @KSMKrosno… 

Unia Leszno

Wszystkiego najlepszego PITER z okazji urodzin! Sukcesów na żużlowych
torach, bezkolizyjnej jazdy i spełnienia marzeń! STO LAT!!! #KSUL

GKS Wybrzeże S.A.

https://t.co/LclNgZGBmU
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Lata 90-te w polskim żużlu
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Kto gasił światło w Częstochowie, czyli geneza długu Włókniarza

Lukim81

Na łukach wspomnień.Niezniszczalny niezatapialny Andrzej Huszcza

Cysio

Spór Hancocka z Polonią w szczegółach

Cysio

Wypożyczenie Jacka Holdera i radosna twórczość regulaminowa
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Polsat, Żużel, Polska, Nice 1.LŻ

Wychodzi mi 8 sztabek złota dla klubów i 2-3 sztabiki złota dla Siary z GKSŻ . Sto tysięcy zł
rocznie na klub od tv , oby i drugie tyle od tego człowieka z Nice . To równowartość ok 1000
widzów na rundzie zasadniczej . Mam nadzieję że GKSŻ te 2-3 sztabki złota przeznaczy na
nagrody w IMP , MIMP oraz MDMP a nie na komisarzy toru których należy zlikwidować .
Dosłownie lub w przenośni . Mecze w piątki też do odstrzału póki liga angielska jest
ważniejsza niż polska a tak jest .
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tak jak stacje Eleven :) czego doświadczyłem :)

 Dux

Z programu wychodzi że polsat sport będzie transmitował. Jednak dla kibiców
podpisujących jakieś umowy na polsat ważne jest aby polsat jasno się określił, czy
będzie na jednym kanale transmit...
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Z programu wychodzi że polsat sport będzie transmitował.

Jednak dla kibiców podpisujących jakieś umowy na polsat ważne jest aby polsat jasno się
określił, czy będzie na jednym kanale transmitował czy może być na różnych, czy to polsat
sport czy polsat sport extra itp.

Szczególnie ważne jest to w telewizjach kablowych gdzie potrafią rozdzielić kanały
sportowe w dwa różne pakiety.

[ 1 komentarz w tej dyskusji ]
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