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LV BET sponsorem Wisły Płock do 2021 roku! 

 

Umowa sponsoringowa łącząca LV BET Zakłady Bukmacherskie oraz Wisłę Płock została 
przedłużona do końca sezonu 2020/2021. Współpraca zakłada ekspozycję w obrębie 
stadionu przy ulicy Łukasiewicza, dedykowane akcje dla kibiców klubu oraz działania   
w mediach społecznościowych. 

Kontrakt podpisany z początkiem sezonu 2017/2018 przyniósł wymierne korzyści obu 
stronom umowy. Działania długoterminowe to klucz do wspólnego sukcesu – dzięki długiej 
umowie znacznie łatwiej będzie dotrzeć do świadomości kibiców, a co za tym idzie, przełoży 
się to na jakość akcji kierowanych do fanów płockiego klubu. 

- Długofalowe działania wpisują się w główne założenia strategiczne marki LV BET, dlatego 
też tak jak w przypadku innych klubów, które sponsorujemy, umowa na okres kilku lat jest 
standardem. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu dotychczasowej umowy.  
Jako Sponsor i Oficjalny Bukmacher płockiego klubu życzmy wielu sukcesów w kolejnym 
sezonie oraz samych pozytywnych emocji dla kibiców - powiedział Łukasz Kieza, Country 
Manager LV BET. 

- Niezmiernie cieszymy się, że rok przed wygaśnięciem podpisanej w ubiegłym roku umowy 
firma LV BET postanowiła związać się z nami na dłużej, gwarantując przy tym klubowi jeszcze 
lepsze warunki niż poprzednio. To świadczy o sporym zaufaniu jakim zostaliśmy obdarzeni  
i za to bardzo dziękujemy. Jesteśmy przekonani, że w kolejnych latach nasza współpraca 
nadal będzie układała się bez zarzutów - dodał Tomasz Marzec, wiceprezes Wisły Płock. 

LV BET Zakłady Bukmacherskie w nadchodzącym sezonie przygotował działania dedykowane 
dla kibiców Wisły Płock. W zgodzie z polityką marki będą to akcje niestandardowe, które 
zapowiedziane zostaną we wsparciu z mediami klubowymi. 

LV BET to dynamicznie rozwijająca się marka na rynku bukmacherskim angażująca się  
w rozwój różnych dyscyplin, wspierając m.in. Wisłę Kraków, Widzew Łódź, Piasta Gliwice, 
Arkę Gdynia czy CEV EUROVOLLEY POLAND 2017, a także serwis internetowy Łączy Nas 
Pasja. Od listopada 2017 roku firma jest również Oficjalnym Partnerem Plus Ligi i Ligi 
Siatkówki Kobiet. 

 

W celu uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt pod adres mailowy pr@lvbet.pl 
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