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Ligowiec.pl 
Nasza firma to najdłużej działający organizator rozgrywek piłkarskich dla firm i instytucji w Warszawie. Pierwsze mecze
w rozgrywkach Ligowca miały miejsce w 1998 roku. Obecnie udział w każdej edycji bierze ponad sto drużyn/firm, co
jest najlepszym potwierdzeniem jakości naszych usług. Ligowiec od zawsze propagował zdrowy tryb życia oraz ideę fair
play. Jesteśmy po to, aby dawać możliwość gry w piłkę w komfortowych warunkach, w znakomitych obiektach
sportowych, zlokalizowanych w centrum Warszawy. 
Oferujemy: 
- rozgrywki ligowe dla firm (do wyboru na sztucznej trawie pod balonem lub na tradycyjnej hali), 
- weekendowe rozgrywki (na sztucznej trawie pod balonem), 
- turnieje i eventy organizowane na zamówienie danej firmy, 
- sprzedaż sprzętu sportowego poprzez dedykowanego opiekuna z firmy R-GOL.com.



Ligowiec Biznes 
Rozgrywki Ligowiec Biznes to elitarne rozgrywki dla firm i instytucji z
Warszawy i okolic. W tygodniu wieczorami, na najlepszym obiekcie
piłkarskim stolicy (boiska Warszawianki,) rywalizują ze sobą w biznesowym
klimacie pracownicy wielu znanych warszawskich firm. To doskonała okazja
aby w przyjaznej atmosferze, zadbać o swoje zdrowie i kondycję fizyczną, a
przy okazji nawiązać nowe kontakty biznesowe. Ligowiec Biznes to przede
wszystkim doskonałe dwa boiska z nową sztuczną trawą, przykryte na
okres jesienno-zimowy ogrzewanym balonem. Boiska Warszawianki są
połączone tunelem z kompleksem trzynastu szatni. Pozwala to na
komfortowe przejście również w okresie zimowym. Na uwagę zasługuje też
znakomita lokalizacja, zdecydowanie najlepsza w Warszawie, gwarantująca
szybki dojazd. Oferujemy szeroki wybór godzin i dni rozgrywania meczów
(od godz. 18:30 do 22:30 we wtorek, środę i czwartek) idealnie
dopasowany do osób pracujących. Gwarantujemy także unikalny sposób
relacjonowania meczów live poprzez portale społecznościowe, relacje foto
oraz video. Słowem robimy w pełni profesjonalną ligę dla firm, w której
każdy amatorsko grający zawodnik znajdzie swoje miejsce.
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Nowa murawa na boiskach Warszawianki 

Ligowiec Biznes jest wyjątkową ligą z wielu powodów. Jednym
z nich jest unikalny w skali kraju obiekt piłkarski,
zmodernizowany z myślą o takich ligach. Owszem, jest wiele
obiektów, gdzie grają różne ligi, ale jest tylko jeden stworzony
właśnie do takich celów. Po wymianie na nową murawę –
boiska Warszawianki to najlepsze miejsce do gry w
biznesowych rozgrywkach w Warszawie. Kilka faktów o
naszych boiskach: 
 
- adres: ul. Piaseczyńska 71 – Mokotów, kompleks
Warszawianka (link do mapy), 
- doskonała lokalizacja i dojazd komunikacją miejską oraz
samochodem, 
- dwa boiska z nową sztuczną trawą (każde 50 na 30 metrów), 
- ogrzewany balon nad boiskiem w okresie jesienno-zimowym, 
- kompleks trzynastu szatni z prysznicami, połączonych
tunelem z boiskiem. 

https://goo.gl/maps/cBAhYVCqY442


Profesjonalnie i z pasją 
Ligowiec to firma działająca od 1998 roku. Jak w każdej firmie
najważniejsi są ludzie, którzy łączą pracę z autentyczną pasją.
Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwa wiele osób,
zaczynając od zawodowej grupy sędziów, poprzez młodych
dziennikarzy, opisujących dla Was przebieg boiskowych
wydarzeń, a kończąc na właścicielu firmy. To właśnie Adam
Grzymski  jest gwarancją, że zapisując się do rozgrywek
Ligowca można być pewnym najwyższej jakości.  
Działania Ligowca od lat spotykają się z pozytywnym
odbiorem w środowisku piłkarskim. Na uroczystych
zakończeniach sezonu gościło wielu znanych piłkarzy,
trenerów czy dziennikarzy. Oni także są potwierdzeniem, że
Ligowiec jest, niczym sama piłka nożna, „najpoważniejszą z
niepoważnych rzeczy tego świata”.  

Aby przekonać się o jakości rozgrywek oraz samego
obiektu – wystarczy zadzwonić pod numer 514-444-101 
i umówić się na darmowy sparing. Zapraszamy.



K O S Z T  U D Z I A Ł U  I  K O N T A K T  

Terminy Cena Kontakt

Start rozgrywek: 
11 września 2018  
Koniec rozgrywek:  
ok 20 grudnia 2018 

3600 PLN netto za jedną
edycję
5% rabatu przy zgłoszeniu
na dwie edycje
10% rabatu przy
zgłoszeniu na trzy edycje 

"Ligowiec" Adam Grzymski 
ul. Piaseczyńska 71 
00-765 Warszawa 
tel.: 514-444-101 
e-mail: adam@ligowiec.pl 

wyślij zgłoszenie na
adam@ligowiec.pl 



Partner techniczny 
Sprzęt sportowy zapewnia R-GOL.com 

Najnowsze modele piłek
Nagrody indywidualne dla zawodników
Atrakcyjne rabaty na sprzęt piłkarski 

http://www.r-gol.com/
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DOPISZ NAZWĘ SWOJEJ FIRMY!


