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KRISPOL - sport wpisany w DNA marki

10 LAT WSPÓŁPRACY Z PIERWSZOLIGOWYM KLUBEM SIATKARSKIM APP KRISPOL WRZEŚNIA
Promowanie i sponsoring sportu na przestrzeni czasu stały się znakiem rozpoznawczym firmy KRISPOL, która od
wielu lat podkreśla bliskość sportu i biznesu. Zasady, które królują w sporcie odzwierciedlają kulturę organizacyjną
przyjętą przez firmę. Mowa przede wszystkim o grze fair play, rozwoju, dyscyplinie, uczciwości i woli walki.
KRISPOL przez lata był obecny przy różnych wydarzeniach i dyscyplinach sportowych, w tym piłce siatkowej,
nożnej, ręcznej i sportach motorowych oraz motorowodnych.

W tym roku mija dekada od rozpoczęcia sponsoringu drużyny siatkówki męskiej APP KRISPOL Września.
Wieloletnia współpraca zaowocowała licznymi sukcesami, najpierw awansem do 2., a następnie do 1. Ligi.
- Jako jeden ze sponsorów tytularnych z radością obserwujemy postępy naszej drużyny. Siatkówka ma to do siebie, że
jest widowiskowa i przyciąga na trybuny wielu kibiców, a przy tym dostarcza całe spektrum emocji. Dzięki
wieloletniemu wsparciu drużyny APP KRISPOL udało nam się wspólnie wypromować siatkówkę wśród lokalnej
społeczności. Sponsoring pozwolił nam zbudować część wizerunku marki związaną z emocjami i dziś jest na stałe
wpisany w naszą działalność biznesową – tłumaczy Katarzyna Kozłowska, Kierownik Marketingu KRISPOL.
W ostatnim czasie pierwszoligowy team grający w barwach KRISPOL przeszedł wiele zmian, które sprawiają, że
nadchodzący sezon 2017/2018 zapowiada się obiecująco. Drużyna ma nie tylko nowego trenera, wzmocniony skład,
ale także konkretne i ambitne cele. Wrzesiński team siatkarski stawia na intensywny rozwój zawodników, tak, aby w
dalszej perspektywie mógł sięgnąć po laur zwycięstwa i tytuł mistrza.
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Nowy trener Marian Kardas wraz z Zarządem Klubu skompletował skład, który rokuje sukcesy w najbliższych latach.
- Liczę, że doświadczenie, warsztat trenerski, charyzmatyczna osobowość i pracowitość, to te cechy Mariana Kardasa,
które zagwarantują nam sukcesy na boisku – mówi Robert Wardak, Prezes Zarządu APP KRISPOL.
Nowy skład drużyny tworzą doświadczeni i utalentowani zawodnicy. Jędrzejowi Maćkowiakowi z Efektora Kielce
rozgrywać piłki będzie kolega z drużyny Krzysztof Antosik. Para zatem nie powinna mieć problemów ze zgraniem się
na środku siatki. Kolejnym ze środkowych jest prezentujący świetne warunki fizyczne Tomasz Narowski. Na tej
pozycji gra, lepiej z każdym sezonem, Robert Brzóstowicz, który doświadczenie zdobywał w klubie KPS Progress
Września oraz najbardziej doświadczony 35-letni Wojciech Kaźmierczak. Aby rozgrywający mógł reżyserować grę
drużyny, a nie wystawiać piłki, potrzebne jest dokładne przyjęcie. Tutaj nieocenione będzie doświadczenie Damiana
Dobosza oraz Mateusza Jasińskiego. Na tej pozycji grać będzie także Artur Pasiński i Marek Pachocki, którzy są
zawodnikami o dużym potencjale. O sile zespołu świadczy jej atak. To naprawdę duża przewaga drużyny APP
KRISPOL. Tutaj na pozycji pozostał Marcin Iglewski. Odpowiedzialnością za atak podzieli się on z Patrykiem
Napiórkowskim, który mimo młodego wieku może pochwalić się doświadczeniem, dobrym zasięgiem i szybką ręką.
Ciekawie zapowiada się także rywalizacja dwóch libero. Te pozycje zostały obsadzone przez Wiktora Matuszaka,
zawodnika mocno ogranego w pierwszej lidze oraz Michała Wronieckiego, który jest graczem nowym w naszej
drużynie, ale bardzo doświadczonym. Zespół uzupełnia młody rozgrywający Filip Troczyński, który ma
predyspozycje, aby w przyszłości zostać liderem zespołu.
W nadchodzącym sezonie Zespół KRISPOL Września ma wszystko to, co stanowi o sukcesie drużyny – nowego
trenera, z pomysłem na zespół i strategią, perspektywicznych zawodników. To wszystko stanowi trwały fundament, na
którym budowane będą kolejne sukcesy drużyny.
- Nowy sezon, to nowa karta w historii naszej drużyny. Mamy nadzieję zapisać ją zwycięstwami i meczami, z których
jako drużyna będziemy dumni – podsumowuje Robert Wardak.
KRISPOL jest wiodącym europejskim producentem bram i stolarki otworowej. Firma jest obecna w branży
budowlanej od 25 lat. Oferuje kompleksowe, nowoczesne rozwiązania dla domu i przemysłu, w tym bramy, okna,
rolety i drzwi.
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