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ZGŁOŚ DRUŻYNĘ

Co to jest FINANCE & LAW LEAGUE?
Finance & Law League - Liga Finansowo - Prawna to elitarne, piłkarskie rozgrywki
szóstek dla firm sektora finansów i prawa. Wybierając naszą ofertę, Państwa Firma
otrzymuje kompletny produkt, który nie sprowadza się jedynie do gry w piłkę. To również
aktywny profil mediów społecznościowych, bogata oprawa medialna, dedykowany
serwis internetowy zawierający informacje, zdjęcia czy wyniki. Finance & Law League Liga Finansowo - Prawna to optymalne połączenie aktywności fizycznej, integracji
zespołu i promocji Państwa Firmy. Rozgrywki odbywają się na Soccer Arenie –
najnowocześniejszym obiekcie w Polsce oraz największym, zadaszonym kompleksie w
Europie Środkowo-Wschodniej.
Finance & Law League to elitarna, finansowa liga mistrzów. Do 15 marca rabat 50%,
tylko za 1995 PLN brutto możecie Państwo poczuć atmosferę wielkiego sportu.
W cenie gwarantujemy:
ź minimum 8 meczów na Soccer Arena - najlepszym obiekcie sportowym w Warszawie
z obsługą na najwyższym poziomie;
ź bogatą ofertę multimedialną;
ź świetną zabawę;
ź grad emocji;
ź zwieńczony galą zakończenia;
ź nagrody dla najlepszych;
ź promacje Państwa Firmy w Internecie.
Dzięki naszemu zaangażowaniu oraz wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy
wyjątkową atmosferę podczas rozgrywek.
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Dla kogo tworzymy FLL?
Liga Biznesu "Finance & Law League" adresowana jest do:
- pracowników banków i instytucji finansowych;
- kancelarii i korporacji prawniczych;
- firm ubezpieczeniowych i funduszy powierniczych.

Organizatorzy FLL mają kilkunastoletnie doświadczenie z
zakresu organizowania imprez sportowych, w tym
szczególnie rozgrywek przeznaczonych dla środowisk
biznesowych. Dzięki temu uczestnicy Finance & Law League
- Finansowej Ligi Mistrzów mogą skoncentrować się
wyłącznie na sportowej rywalizacji na boisku, resztę
pozostawiając profesjonalnej obsłudze.
Dlatego warto nam zaufać!
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Jakie są korzyści z uczestnictwa
w FLL?
Rywalizacja piłkarska w ramach Finance & Law League niesie ze sobą wiele korzyści dla
Firm i jednocześnie dla ich pracowników.
Najważniejsze korzyści dla Firm:
ź promocja Firmy uczestnika w Google, na Facebooku oraz pozycjonowanie strony Firmy
w wyszukiwarkach za pomocą aktywnych linków z dedykowanego serwisu;
ź efektywna promocja Firmy uczestnika w wyszukiwarkach internetowych dzięki
skutecznej konstrukcji strony oraz działalności reklamowej organizatorów FLL;
ź skuteczna forma integracji zespołu;
ź reklama w środowisku biznesowym i prawniczym;
ź prezentacja firmy na rynku pracowniczym;
ź tworzenie pozytywnego wizerunku firmy;
ź aktywne spędzenie wolnego czasu;
ź integracja zespołu;
ź budowanie team spirit;
ź kształtowanie charakteru pracowników;
ź wyrabianie i wzmacnianie pozytywnych cech charakteru;
ź reklama poprzez serwis internetowy www.fll.com.pl zawierający m.in. zdjęcia, statystyki;
ź relacje oraz podsumowania spotkań promujące Firmę uczestnik;
ź profesjonalne zdjęcia z rozgrywek.
Praca zespołowa przekłada się na sukcesy na boisku, jak i w biznesie, co potwierdza
chociażby wypowiedź legendarnego trenera NBA, Chucka Dally’ego. „Nie ma to jak bycie
w zespole, który razem pokona trudności”.

Uczestnictwo w FLL to nie tylko szansa na odreagowanie trudów dnia
codziennego, to także świetna zabawa!
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Gdzie gramy?
Klimatyzowana Hala Piłkarska - Soccer Arena
Obiekt, na którym rozgrywane są rozgrywki Finance & Law League - Ligi
Finansowo – Prawnej, spełnia najwyższe wymagania uczestników.
Wybraliśmy Soccer Arenę, kompleks piłkarski o najlepszym standardzie,
posiadający certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA). Soccer
Arena to nie tylko obiekt o najwyższym standardzie, dysponujący
optymalnymi rozmiarami hali w Polsce i pięcioma boiskami ze sztuczną trawą.
Uczestnicy mają również do dyspozycji tablice taktyczne oraz system
SCORLAB uatrakcyjniające proces szkoleniowy. Konstrukcja Soccer Areny
oraz nowoczesny system grzewczy powodują, że mecze nie są uzależnione
od warunków atmosferycznych. Mając doświadczenia z problemami
komunikacyjnymi w stolicy i kierując się dobrem uczestników, pod uwagę
braliśmy nie tylko standard obiektu, ale także jego lokalizację. W przypadku
Soccer Areny jest ona dogodna, gdyż obiekt znajduje się zaledwie 1,5 km od
Trasy Toruńskiej. Parking na 520 samochodów zapewnia komfort wszystkim
uczestnikom Finansowej Ligi Mistrzów.
Obiekt Soccer Arena – dane adresowe:
ul. Annopol 24b,
450 m od pętli tramwajowej Żerań Wschodni,
1,5 km od trasy S8 (Trasa Toruńska)
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Co zapewniamy?
Dzięki naszemu zaangażowaniu oraz wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy wyjątkową
atmosferę i najlepsze warunki do gry. FLL to aktywny wypoczynek po pracy, wielka dawka
sportowych doznań, a także szansa na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych. Finance
& Law League rozgrywana jest na Soccer Arenie – najnowocześniejszym obiekcie sportowym
w Polsce oraz największym w Europie Środkowo-Wschodniej zadaszonym kompleksie.
Uczestnikom rozgrywek zapewniamy:
ź profesjonalny system rozgrywek;
ź doskonały obiekt Soccer Arena;
ź sprzęt najwyższej jakości firmy Adidas;
ź promocje Firmy w wyszukiwarce Google.
Gwarantujemy:
ź minimum 8 meczów 2x20 min.;
ź dogodne wieczorne terminy - wszystkie mecze w czwartki w godz.19-22, jeden mecz
tygodniowo;
ź rywalizację wyłącznie z zespołami firmowymi oraz instytucjami związanymi z sektorem
finansów i prawa: bankami, kancelariami, firmami ubezpieczeniowymi;
ź miłą i profesjonalną obsługę sędziowską oraz techniczną;
ź obsługę i dostęp do pełnych informacji także poza dniami meczowymi;
ź atrakcyjne nagrody (puchary, medale, nagrody rzeczowe);
ź doskonałe boisko, klimatyzowaną halę z 5 boiskami;
ź napoje podczas rozgrywek;
ź ubezpieczenie NNW;
ź galę mistrzów na koniec sezonu;
ź szatnie z pełnym węzłem sanitarnym.
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Jaki sprzęt do gry?
Mając bogate doświadczenie wiemy, że firmy uczestniczące w
rozgrywkach biznesowych pragną wyróżniać się nie tylko umiejętnościami
na boisku ale także doskonałą prezencją. Wychodzimy naprzeciw tym
oczekiwaniom oferując stroje sportowe doskonałej jakości.
W zależności od Państwa oczekiwań, przygotowujemy indywidualne oferty
na markowe produkty firm takich firm jak Adidas czy Nike.
Jeśli oczekują Państwo, żeby stroje wzbudzały u przeciwników zazdrość
swoją oryginalną formą, oferujemy doskonałe komplety piłkarskie
Freestyle, których design jest ograniczony wyłącznie wyobraźnią. Jeśli
drużyna ma wyglądać np. jak studolarówki, być pokryta paragrafami,
kursami euro w różnych krajach lub jak armia bohaterów komiksów jak np.
Spider-man, zawierać loga Firmy i partnerów biznesowych czy np.
wspieranych fundacji - wykonamy takie stroje!
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Dlaczego My?
Dzięki naszemu zaangażowaniu oraz doświadczeniu gwarantujemy wyjątkową
atmosferę i najlepsze warunki do gry. Nasza liga finansowo – prawna to aktywny
wypoczynek po pracy, wielka dawka sportowych doznań, szansa na nawiązanie nowych
kontaktów biznesowych oraz promocja Firmy i wypozycjonowanie jej w Internecie.
Finance & Law League to elitarna liga piłkarska o bardzo wysokiej randze i prestiżu, na
który ma wpływ wiele czynników – przede wszystkim doskonały obiekt, klimatyzowana
hala piłkarska Soccer Arena, miła i profesjonalna obsługa oraz licencjonowani
sędziowie piłkarscy, profesjonalne opisy i statystyki drużyn i zawodników, a także relacje
meczowe przygotowane przez doświadczonych dziennikarzy. Ligę Finansowo - Prawną
wyróżnia także bogata oferta multimedialna.
Dbamy o kwestie organizacyjne od początku do końca, zapewniając wysokiej jakości
sprzęt Adidas, napoje izotoniczne OSHEE, ubezpieczenie NNW. Zwycięskim drużynom
oraz najlepszym graczom zapewniamy cenne nagrody. Liga biznesu rozgrywa swoje
mecze na dogodnie położonych boiskach w Warszawie (Soccer Arena) przez okrągły
rok.
Realizujemy antyczną maksymę: „W zdrowym ciele, zdrowy duch” w nowoczesny
sposób. Dlatego zapraszamy do współpracy firmy pragnące zadbać o zdrowie swoich
pracowników i chcących stworzyć w swojej firmie unikalny team spirit. Liga firm dla
instytucji finansowych oraz kancelarii prawnych to nie wszystko – z powodzeniem
organizujemy również: turnieje wewnętrzne i ogólnopolskie, imprezy okolicznościowe
oraz pracownicze dni sportu. Prowadzimy konferansjerkę podczas imprez, dostarczamy
obsługę sędziowską i trofea sportowe na wydarzenia sportowe.
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Ile to kosztuje?
KOSZTY UDZIAŁU
1 wariant: zgłoszenie oraz opłata startowa 3990 PLN. Rabat 50%
przy zgłoszeniu do 15 marca, cena tylko 1995 PLN (brutto).
2 wariant: zgłoszenie oraz opłata startowa + 10 strojów piłkarskich
FREESTYLE, spersonalizowanych, indywidualny projekt 4990 PLN.
Rabat 40% przy zgłoszeniu do 15 marca
cena tylko 2994 PLN (brutto).

Kontakt w sprawie zapisów do ligi pod numerami telefonu:

Janusz 661-644-644, Piotr 665-644-644,
Przemek 781-144-144
lub mailowo na adres: poczta@fll.com.pl

WEJDŹ DO GRY
już dziś
I ZOSTAŃ BRANŻOWYM MISTRZEM!

www.fll.com.pl

661-644-644 / 665-644-644
poczta@fll.com.pl

FLL

Finance & Law League

WEJDŹ DO GRY!

