


Serdecznie zapraszamy do udziału  
w 9. edycji Halowej Ligi Bemowskiej! 
Sezon Zima 2018 rozpocznie się w weekend 6-7 stycznia  i 
potrwa aż do połowy marca. 

Rozgrywki odbędą się w Centrum Piłkarskim Bemowo przy 
ul. Irzykowskiego 1a. 

Z myślą o rosnącej jakości, w nowym roku przygotowaliśmy 
sporo nowości, które z pewnością uatrakcyjnią naszą ligę i 
wierzymy, że spotkają się z Waszą pozytywną reakcją.

Halowa Liga Bemowska to najlepsza i największa liga  
szóstek na sztucznej trawie w okresie zimowym. W po-
przednim sezonie o tej porze roku wystąpiło w naszych  
rozgrywkach 50 drużyn!

 kontakt@ligabemowska.pl
 661 536 685 

ZAGRAJ Z NAMI!
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NOWE CYKLICZNE ARTYKUŁY 
NA STRONIE INTERNETOWEJ

JESZCZE WYŻSZA JAKOŚĆ
RELACJI WIDEO

NOWE ZAPOWIEDZI MECZOWE
I INFOGRAFIKI

Od lat wyznaczamy kierunki, w którym podążają ligi piłkarskie 
w Warszawie.
Byliśmy pierwszymi, którzy zaproponowali profesjonalną obsługę fotograficzną  
rozgrywek, czy stworzyli aktywne, tętniące życiem fanpage na Facebooku. 

Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, przygotowaliśmy dla Was szereg zmian 
i nowości, które wprowadzamy od sezonu zimowego i wierzymy, że przypadną Wam 
do gustu. 

 kontakt@ligabemowska.pl
 661 536 685 

DLACZEGO MY?
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Wiemy doskonale, jak zadbać o zadowo-
lenie klienta, bo sami często nimi byliśmy. 
Piłka nożna jest zarówno naszą pracą, jak i przede wszystkim 
naszą pasją. Przez ostatnie 9 lat zdobyliśmy doświadczenie 
w realizacji różnego rodzaju projektów sportowych i rekre-
acyjnych. 

To właśnie miłość do piłki nożnej pozwala nam tworzyć w 
pełni profesjonalny projekt na najwyższym poziomie, który 
z wielką radością oraz satysfakcją oddajemy w Wasze ręce.  
Prosimy o zaufanie, którym obdarzacie nas już blisko od 10 
lat. Do zobaczenia na zielonej murawie!

ul. Irzykowskiego 1a  

czas gry 2x20 min

styczeń-marzec 2018

1899 zł (conajmniej 9 meczów)

 kontakt@ligabemowska.pl
 661 536 685 

DLACZEGO MY?
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 Î co najmniej 9 meczów na nowoczesnym boisku  
z profesjonalną nawierzchnią,  pełnym zapleczem oraz  
dogodną lokalizacją 

 Î zróżnicowany poziom rozgrywek

 Î opiekę profesjonalnych sędziów oraz pełną obsługę  
techniczną 

 Î nowoczesny, intuicyjny, najlepszy na rynku serwis  
internetowy z wynikami online; szybko i często aktualizo-
wany z pełnymi statystykami, rozbudowanymi relacjami z 
meczów i podsumowaniem każdej kolejki

 Î tętniący życiem fanpage na Facebooku i kanał na Youtube

 Î profesjonalny serwis foto i video z każdej kolejki

 Î wodę mineralną dla uczestników

 Î klasyfikacje najlepszych strzelców, asystentów i  
bramkarzy ligi 

 Î nagrody dla najlepszych drużyn i zwycięzców klasyfikacji 
indywidualnych w postaci pamiątkowych pucharów, 
statuetek i medali 

 Î atrakcyjne nagrody rzeczowe dla najlepszych drużyn oraz 
zwycięzców klasyfikacji indywidualnych

 Î terminarz na całą rundę w miarę możliwości dostosowany 
do potrzeb drużyn

 Î uroczyste zakończenie sezonu w jednym z warszawskich 
lokali

 Î miłą atmosferę (bo Liga Bemowska to liga z niepowtarzal-
nym klimatem)

 Î rabaty na usługi i zakupy u partnerów Ligi Bemowskiej

 kontakt@ligabemowska.pl
 661 536 685 

OFEUJEMY
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Zgłoszenia zawierające nazwę drużyny, imię, nazwisko, adres 
mailowy i telefon kontaktowy prosimy przesyłać na adres:

kontakt@ligabemowska.pl

Oferujemy możliwość rozkładu płatności na raty!   
Zaproś znajome drużyny do gry u nas i zapytaj o rabat!

Masz jakieś pytania lub wątpliwości? Nie wahaj się, zadzwoń: 

Michał Burzyński - 661 536 685 

 kontakt@ligabemowska.pl
 661 536 685 

KONTAKT
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SPONSORZY

PARTNERZY
RELACJE VIDEO:


