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www.ligowiec.pl

514-444-101

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.
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Ligowiec Mistrzów
Rozgrywki Ligowiec Mistrzów to najdłużej działająca liga halowa
dla firm i instytucji z Warszawy i okolic. W tygodniu wieczorami, na
hali przy ul. Narbutta 14 (nieopodal Metro Pole Mokotowskie),
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
Mistrzów to jedyna futsalowa liga dla firm, mająca swój
charakterystyczny i niepowtarzalny klimat. Mecze odbywają się we
wtorki i czwartki w godz. 19:00-22:00, czyli w idealnie
dopasowanym czasie dla osób pracujących. Od połowy 2018
sezonu zaprosiliśmy do współpracy nowych sędziów, w tym także
tych, którzy na co dzień sędziują, bądź sędziowali mecze w
futsalowej Ekstraklasie. Słowem - robimy w pełni profesjonalną
ligę halową dla firm, w której każdy amatorsko grający zawodnik
znajdzie swoje miejsce.
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Nowi sędziowie w Ligowcu Mistrzów !!!
Po ponad 20-tu latach Ligowiec potrzebował także nowej
jakości w temacie sędziów. Od połowy 2018 roku w
rozgrywkach Ligowca sami zapewniamy obsługę sędziowską.
Postawiliśmy na jakość i zaprosiliśmy kilkunastu nowych
sędziów, wśród których jest kilku, którzy pracowali w
najwyższych ligach w Polsce (w tym w Ekstraklasie). Oczywiście
to nie jest tak, że spowodowało to brak pomyłek sędziowskich,
nadal pewnie będą się zdarzać, ale dużo rzadziej. Przede
wszystkim jednak mają Państwo zapewnioną profesjonalną
obsługę sędziowską na najwyższym możliwym poziomie.
Sędziowie, którzy prowadzą mecze naszych rozgrywek
Ligowiec Mistrzów, na co dzień sędziują mecze w rozgrywkach
polskiej Ekstraklasy futsalu. Jako jedyni w Warszawie
proponujemy prawdziwe rozgrywki futsalu, w oparciu o
zasady piłki futsalowej. Mamy nadzieję, że spowoduje to
powrót mody na futsal w stolicy.

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.

KOSZT UDZIAŁU W JEDNEJ EDYCJI & KONTAKT
Terminy
Start rozgrywek:
wrzesień/październik 2019
Zapisy do wyczerpania
miejsc - liczba miejsc
ograniczona

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

Kontakt
"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

ZAUFALI NAM M.IN.

DOPISZ NAZWĘ SWOJEJ FIRMY!

