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Polska Liga Siatkówki i firma KRISPOL – wiodący europejski producent bram i stolarki otworowej, dynamicznie
wchodzą w sezon 2021/2022. Obaj partnerzy kontynuują owocną współpracę, marka KRISPOL będzie obecna w Lidze
Mistrzów Świata – PlusLidze, TAURON 1. Lidze oraz rozgrywkach pucharowych.

W biznesie oraz w sporcie bardzo ważna są stałość w rozwoju, oraz wspólna, długofalowa wizja przyszłości. – Dlatego
bardzo się cieszę, że przez kolejny sezon mamy przyjemność pracować z tak dynamicznie rozwijającą się firmą, jak
KRISPOL – podkreśla Artur Popko, prezes zarządu Polskiej Ligi Siatkówki S.A. – KRISPOL to partner doskonały,
świetnie współpracujący i mający wizję przyszłości. To dla mnie duża przyjemność, że jest z najlepszą ligową
siatkówką w Europie i wiele wskazuje na to, że pozostanie na dłużej – dodaje.
W sezonie 2021/2022 marka KRISPOL będzie obecna na boiskach, digitalu i social mediach przy najważniejszych
wydarzeniach siatkarskich w PlusLidze oraz TAURON 1. Lidze, a także przy TAURON Pucharze Polski Kobiet i
Mężczyzn czy Superpucharach. Pomarańczowy kolor to już stały element w krajobrazie siatkarskim.
Na co dzień KRISPOL jest także sponsorem tytularnym od lat wspierającym drużynę siatkarską we Wrześni,
rywalizującą na zapleczu Ligi Mistrzów Świata. Prezes klubu z Wrześni – Robert Wardak – został właśnie wybrany na
członka zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
– Kolejny rok współpracy z Polską Ligą Siatkówki doskonale wpisuje się w naszą strategię. Chcemy być firmą
aktywną w obszarach, które są ważne dla naszych klientów. Sport, a w szczególności siatkówka niesie za sobą
mnóstwo pozytywnych, rodzinnych emocji. Żyjemy tym, co dzieje się w PlusLidze, bo jej wysoka jakość sportowa i
marketingowa jest niezaprzeczalna w całej Europie. Jako firma też stawiamy na jakość i dzięki temu odnosimy sukcesy
– komentuje Karol Krysiński, Prezes Zarządu KRISPOL.
Przy okazji spotkania prezesów, Polska Liga Siatkówki przekazała Sponsorowi specjalne podziękowania za owocną
współpracę i wsparcie w podnoszeniu atrakcyjności zawodowych lig siatkarskich w naszym kraju.
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KRISPOL Sp. z o.o. jest wiodącym europejskim producentem stolarki otworowej – bram, okien, osłon i drzwi. Spółka
jest obecna w branży budowlanej od blisko 30 lat. Oferuje kompleksowe, nowoczesne rozwiązania dla domu i
przemysłu, w tym bramy, okna, rolety i drzwi. Celem firmy jest tworzenie rozwiązań dopasowanych do konkretnych
potrzeb klientów. KRISPOL łączy jakość i bezpieczeństwo z elastycznością, jakiej oczekują inwestorzy. Produkty marki
są dostępne w 16 krajach.
Więcej o sponsorze: https://krispol.pl/
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