
10 rocznica współpracy z aktualnie
pierwszoligowym klubem siatkarskim APP
KRISPOL

Właśnie upływa dekada od rozpoczęcia współpracy z męską
siatkarską drużyną APP Krispol z Wrześni. Będąc aktualnie
sponsorem tytularnym firma KRISPOL ma i miała wiele
okazji do wspólnego świętowania wielu sukcesów i zwycięstw.
Takich jak chociażby najpierw awans do drugiej, później do
pierwszej ligi.
 

 

„ Z radością obserwujemy postępy naszej drużyny. Siatkówka ma to do siebie, że jest widowiskowa i
przyciąga na trybuny wielu kibiców, a przy tym dostarcza całe spektrum emocji. Dzięki
wieloletniemu wsparciu drużyny APP KRISPOL udało nam się wspólnie wypromować siatkówkę
wśród lokalnej społeczności. Sponsoring pozwolił nam zbudować emocjonującą część wizerunku
naszej marki i dziś jest na stałe wpisany w naszą działalność biznesową" – mówi Katarzyna
Kozłowska, Kierownik Marketingu KRISPOL.

 

Dowodem na wysoką integrację społeczności lokalnej z siatkówką było zorganizowanie w dniach
4-6.08 turnieju „Beach Volley Tour 2017”.

Był to ostatni turniej eliminacyjny przed Mistrzostwami Polski w siatkówce plażowej. Nowy sezon to
wiele różnorodnych nowości.

 

„Liczę, że doświadczenie, warsztat trenerski, charyzmatyczna osobowość i pracowitość, to te cechy
Mariana Kardasa, które zagwarantują nam sukcesy na boisku – mówi Robert Wardak, Prezes
Zarządu APP KRISPOL”.

 

Zmiana trenera to nie jedyna innowacja nadchodzącego sezonu.



Kolejnymi są nowy, wzmocniony skład-oparty o silne grono wychowanków.

Jak i o bardzo interesujące nabytki w osobach choćby nowego przyjmującego Artura Pasińskiego, czy
też libero Michała Wronieckiego. Mając nadzieję i ambicje zdobycia tytułu mistrzowskiego stawiamy
na stały rozwój zawodników.

 

Nowy skład w nowym sezonie tworzą:
Grający wcześniej na pozycji środkowego Jędrzej Maćkowiak.●

Rozgrywający Krzysztof Antosik.●

Środkowy Tomasz Narowski.●

Kolejny ze środkowych- wychowanek klubu Rafał Brzóstowicz.●

A także będący niesamowitym wzmocnieniem, ostatni ze środkowych najbardziej doświadczony●

Wojciech Kaźmierczak.
Na przyjęciu grać będą: Damian Dobosz ,oraz Mateusz Jasiński. Przyjmującym będzie również●

Marek Pachocki.
Zakładamy iż to atak będzie stanowić przewagę naszej drużyny, w tej formacji pozostał Marcin●

Iglewski, wymieniający się na tej pozycji z Patrykiem Napiórkowskim.
Drugi zawodnik na pozycji libero to Wiktor Matuszak.●

Typowany na przyszłościowego lidera drużyny Filip Troczyński zamyka jej skład na pozycji●

rozgrywającego.

 

„Nowy sezon, to nowa karta w historii naszej drużyny. Mamy nadzieję zapisać ją zwycięstwami i
meczami, z których jako drużyna będziemy dumni" – podsumowuje Robert Wardak.
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