PIŁKARSKIE ROZGRYWKI DLA FIRM

sportowa liga firm
Sportowa Liga Firm to ogólnopolski projekt rozgrywek sportowych,
którego od 2015 roku obdarzyło zaufaniem ponad 150 firm i instytucji.
Wrocław to nowe miasto na mapie Polski, które od wiosny 2019 roku
dołączyło do prestiżowych ośrodków, w których funkcjonują rozgrywki.

korzyści z gry w lidze

Wypromujesz
swoją firmę

zintegrujesz się
z zespołem

zadbasz o swoją
kondycę

• Mecze na sztucznej trawie boiska Hotelu GEM
• Profesjonalna obsługa sędziowska
• Mecze piłkarskie w formule 6 vs 6
(6-20 zawodników w zespole)

• Skróty video ze wszystkich spotkań
• Dodatkowe materiały video
• Galerie zdjęć z każdego meczu
• Wywiady z zawodnikami i zawodniczkami

zawalczysz
o trofea

• Możliwość wyjazdu na ogólnopolskie / europejskie finały
• Uroczysta gala finałowa
• Nagrody i wyróżnienia
• Prezentacja zespołów
• Woda dla zawodników / zawodniczek
• Szatnie z pełnym węzłem sanitarnym
• Aktualności, tabele, statystyki...
• Tekstowe raporty meczowe

Organizacja jest świetna: zdjęcia z meczów

Super! Naprawdę jesteśmy pod wrażeniem.

czy relacje filmowe to są po prostu profesjonalne

Koledzy z drużyny z Hiszpani mówią,

rzeczy! Wszyscy z drużyny chętnie oglądają

że u nich rzadko się zdarza, aby rozgrywki

skróty meczów i mamy później czym

były tak fajnie zorganizowane.

się chwalić przed znajomymi.
WOJCIECH SUROWIEC

ADAM MISTERKA

HireRight

Dragados

jedyna taka liga

PAKI E TY UCZ E STNICTWA
PIŁKA nożna

AKTYWNY KWARTAŁ
3500 zł / 1 edycja

• 3 miesiące rozgrywek (1 edycja)
• Min. 11 cotygodniowych meczów ligowych
• Bogata oprawa medialna
(skróty meczów, wywiady, zdjęcia)
• Profesjonalna obsługa meczowa
• Woda dla zawodników
• Uroczysta gala finałowa
• Puchary, medale, nagrody dla najlepszych drużyn

AKTYWNY CAŁY ROK

990 zł / mies. (abonament roczny)
• 9 miesięcy rozgrywek (3 edycje)
• Min. 33 cotygodniowych meczów ligowych
• 10 treningów w okresach międzysezonowych
• Certyfikat ,,Aktywna Firma 2019”
• Bogata oprawa medialna (skróty meczów, wywiady, zdjęcia)
• Profesjonalna obsługa meczowa
• Woda dla zawodników
• Uroczysta gala finałowa
• Puchary, medale, nagrody dla najlepszych drużyn

Jesteśmy członkiem międzynarodowej federacji
european fooball business leagues united
EFBLU to inicjatywa, która jednoczy lokalne ligi piłkarskie dla firm na poziomie europejskim.
To nowe możliwości ponadnarodowej i wielowymiarowej współpracy oraz integracji
zarówno dla zrzeszonych lig, jak i firm, wyjeżdżających na międzynarodowe turnieje
organizowane przez EFBLU. Na jednej z takich imprez drużyna reprezentująca
nasze rozgrywki, Magna Formpol Tychy, zdobyła wicemistrzostwo Europy.

ZAUFAŁO NAM PONAD 150 FIRM, M. IN.:

jak zgłosić firmę?
Z apraszamy do ko n t ak t u
Damian Cebula
kom. 519 691 399

Piotr Gruszecki

kom. 793 401 432

wroclaw@sportowaligafirm.pl

