
  

 

 

 

 

 

11 stycznia 2018 

 

LV BET gra dalej z Wisłą! 

 

 

Firma LV BET Zakłady Bukmacherskie, która od marca 2017 roku wspiera Białą Gwiazdę, 

postanowiła zwiększyć swoje zaangażowanie oraz poszerzyć współpracę z Wisłą Kraków. 

Widząc duży potencjał sportowy 13-krotnego mistrza Polski zdecydowano się na realizację 

kolejnych wspólnych projektów!  

 

Nowa umowa obowiązywać będzie od lipca 2018 roku do końca czerwca 2021 roku. Będzie 

to jedna z najwyższych sponsorskich umów w Ekstraklasie. Wierząc w sukces piłkarski Białej 

Gwiazdy firma LV BET przygotowała dla klubu liczne bonusy finansowe uzależnione od 

wyników sportowych. Logo marki bukmacherskiej wciąż będzie widnieć na strojach Wisły 

Kraków, bandach LED i materiałach brandingowych na stadionie przy ul. Reymonta. 

Współpraca zakłada również szereg działań w mediach społecznościowych oraz na stronie 

internetowej klubu. 

 

„Dziękuję w imieniu swoim i Wiceprezesa Damiana Dukata firmie LV BET, prężnie rozwijającej 

się na polskim rynku bukmacherskim, przede wszystkim za zaufanie oraz wiarę w sportowy 

sukces Wisły Kraków. O wiele łatwiej jest budować Klub, mając za partnera markę, która 

działa w oparciu o świeże pomysły i przede wszystkim z pasji do sportu” - mówi Prezes 

Zarządu Wisły Kraków SA, Marzena Sarapata. 

 

Nowe projekty dla Wisły Kraków 

 

Już od rozpoczęcia rundy wiosennej portfolio firmy bukmacherskiej zostanie wzbogacone  

o zakłady specjalne i długoterminowe dedykowane Wiśle Kraków. Poszerzona zostanie 

również oferta na poszczególne spotkania Białej Gwiazdy. Kibice krakowskiego klubu będą 

mogli również skorzystać z dedykowanych promocji wyróżniających lojalnych fanów. 

Dodatkowo w trakcie rundy wiosennej uruchomiona zostanie strefa kibica. LV BET zwiększy 

również swoją aktywność w mediach społecznościowych klubu. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

LV BET to marka oparta na świeżych pomysłach i tworzona z pasją do sportu. Firma angażuje się w 

rozwój różnych dyscyplin, wspierając wiele klubów piłkarskich, CEV EUROVOLLEY POLAND 2017, a 

także serwis internetowy Łączy Nas Pasja. Od listopada 2017 roku firma jest również Oficjalnym 

Partnerem PlusLigi i Ligi Siatkówki Kobiet. 

 

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