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Polonia bije sponsorskie rekordy. Prawdopodobny start ligi w
maju? (foto)
EWINNER 1. LŻ

12 marca 2021, 16:30
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REKLAMA

Jerzy Kanclerz (fot. Łukasz Wilk)

Ofensywa marketingowa Polonii Bydgoszcz przyniosła należyte skutki. Na dzisiejszej konferencji, Jerzy
Kanclerz pochwalił się rekordowym zakresem pozyskanych sponsorów oraz s nalizował dwie kolejne. Prezes
Polonii wyznał również, że możliwe jest rozpoczęcie sezonu w maju.
Bieżący tydzień jest bardzo interesujący w kontekście Polonii Bydgoszcz. Klub zdecydował się na zakontraktowanie Wiktorii
Garbowskiej, wyjechać na pierwsze okrążenia po zimowej przerwie, a na dzisiejszej konferencji prasowej, Jerzy Kanclerz
s nalizował dwie oferty sponsorskie, ustanawiając przy tym rekordowy zakres sponsorów bydgoskiego żużla.
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W ubiegłorocznym sezonie, Polonia mogła liczyć na wsparcie blisko 58 rm. Dzięki rozsądnej ofensywie marketingowej, ta
liczba została przebita o dwa, a nalizacja umów odbyła się na dzisiejszej konferencji prasowej. Do szerokiej listy sponsorów
dołączają dwie rmy: Esima i Astra, które biznesowo powiązane są z rmą NICE.
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Krem na łuszczycę dostępny w Polsce
medycznyblog

POPULARNE
7 DNI

Prawdziwe raty 0%

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

Wraz ze zwołaniem konferencji, podjęty został temat rozpoczęcia rozgrywek eWinner 1. Ligi Żużlowej. Okazało się, że pod
dużym znakiem zapytania stoi rozegranie pierwszych kolejek. Szacuje się, że wpływ z biletów to około 30 procent tego, na
czym opiera się budżet drużyn z zaplecza PGE Ekstraligi:
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Polonia bije sponsorskie rekordy.
Prawdopodobny start ligi w maju? (foto)
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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.
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Speedway Hero i czujesz się jak zawodnik!

CZYTAJ

Pandemia a stabilność nansowa klubów
żużlowych

CZYTAJ

Jak drużyny przygotowują się do sezonu w
dobie pandemii?

- 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.

Jak widać, aby poznać o cjalne postanowienie, musimy wykazać się cierpliwością. W międzyczasie, możecie państwo
zobaczyć kilka zdjęć z dzisiejszego wystąpienia, które wykonał Łukasz Wilk.
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