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Sportowy duch branży sanitarnej

Klub RTS Widzew Łódź S.A. podpisał umowę sponsoringową ze spółką Deante – producentem armatury sanitarnej i
wyposażenia kuchni, na mocy której wspierane będą działania sportowe klubu oraz pomoc w budowie ośrodka
Akademii Futbolu w Bratoszewicach.

Głównym celem Akademii Futbolu jest wspieranie rozwoju ukrytych talentów poprzez ułatwienie dostępu do
profesjonalnych metod szkoleniowych oraz klubów piłkarskich, a także stworzenie możliwości aktywnego spędzania
czasu dla sympatyków piłki nożnej. Warto podkreślić, że "Akademia Futbolu" jest nowatorskim przedsięwzięciem w
skali kraju. Gromadzi wokół bardzo dużą społeczność młodzieży, trenerów, pracowników, rodziców i innych
interesariuszy.
"Udało nam się rozpocząć bardzo ważny etap realizacji programu fundacji, której celem jest budowanie
profesjonalnego systemu szkolenia młodzieży. Bratoszewice mają w naszym założeniu być jednym z głównych
ośrodków, gdzie to szkolenie będzie się odbywać. Chcemy tam stworzyć młodzieży odpowiednie warunki socjalne i
treningowe. Mamy świadomość, jak ważny jest okres nauki w liceum. To faktycznie moment przejścia z piłki
młodzieżowej do seniorskiej" - powiedział Grzegorz Bakalarczyk, prezes fundacji Akademia Futbolu.
Piłka nożna towarzyszy Łodzi- miastu, w którym wyrosła zarówno firma Deante jak i RTS Widzew Łódź od pierwszej
połowy 20’ego wieku. Rozgrywki piłkarskie na stadionie Widzewa to nie tylko sportowe emocje, ale również
wydarzenie, które przyciąga sympatyków klubu – na czym zyskuje całe miasto. To dlatego poza aspektami
finansowymi, które przy sponsoringu są oczywiste współpraca Deante i Widzewa trwa od lat i jest na tak dobrym
poziomie.
- Po raz kolejny podpisujemy umowę z Widzewem, bo zdajemy sobie sprawę jak olbrzymi potencjał drzemie w tej
marce, a my chcemy z tej siły czerpać jak najwięcej. Jednocześnie podjęliśmy decyzję, by jeszcze mocniej angażować
się w sprawy klubu, bo Widzew ze swoją bogatą historią i licznym gronem wiernych sympatyków to wartość, którą
trzeba należycie pielęgnować. Cieszymy się, że zawarliśmy nowy kontrakt jeszcze przed startem rozgrywek, bo
oznacza to, że od początku nowego sezonu będziemy towarzyszyć kibicom na widzewskim stadionie i wspólnie
zagrzewać zawodników do walki o zwycięstwo - mówi Wojciech Borkowski, Dyrektor Generalny firmy Deante.
- Deante to firma, która w biznesie stawia na najwyższą jakość, dlatego cieszy fakt, że za swojego partnera wybrała
Widzew. To już kolejny rok i kolejny kontrakt, w ramach którego będziemy współpracować. To potwierdza, że
proponowane przez nas rozwiązania marketingowe spotykają się z uznaniem naszych partnerów, którzy są gotowi
zwiększać zakres współpracy i wzajemnie stawiać na rozwój naszych marek - mówi Marcin Animucki, prezes zarządu
RTS Widzew Łódź.
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