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FIRMOWA LIGA MISTRZÓW
FLM – Firmowa Liga Mistrzów to firmowe rozgrywki piątek piłkarskich dla firm.
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. Rozgrywki odbywają się na Soccer Arenie –
najnowocześniejszym obiekcie w Polsce oraz największym, zadaszonym kompleksie w
Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz tego, udział w FLM to duże ulgi finansowe dla
Twojej Firmy!
FIRMOWA LIGA MISTRZÓW to prawdziwa finansowa gratka - do 15 marca rabat
50%, tylko za 1995 PLN brutto możecie Państwo poczuć atmosferę wielkiego sportu.
ź W cenie gwarantujemy:
ź minimum 8 meczów na Soccer Arena - najlepszym obiekcie sportowym w Warszawie,
obsługę na najwyższym poziomie;
ź bogatą ofertę multimedialną;
ź świetną zabawę;
ź grad emocji;
ź promocję Twojej firmy w Internecie.
Dzięki naszemu zaangażowaniu oraz doświadczeniu zapewniamy wyjątkową
atmosferę podczas gry.
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FIRMOWA LIGA MISTRZÓW
Firmowa Liga Mistrzów to rozgrywki piątek piłkarskich,
dla pracowników firm.
Dzięki naszemu zaangażowaniu oraz doświadczeniu gwarantujemy wyjątkową atmosferę i
najlepsze warunki do gry. Nasza liga firmowa to aktywny wypoczynek po pracy, wielka dawka
sportowych doznań, szansa na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych oraz promocję
firmy i pozycjonowanie widoczności firmy w Internecie.
FIRMOWA LIGA MISTRZÓW to elitarna liga piłkarska o bardzo wysokiej randze i prestiżu, na
który wpływ ma wiele czynników – przede wszystkim doskonały obiekt, klimatyzowana hala
piłkarska Soccer Arena, miła i profesjonalna obsługa oraz licencjonowani sędziowie piłkarscy,
profesjonalne opisy oraz statystyki drużyn i zawodników. Firmową Ligę Mistrzów wyróżnia także
bogata oferta multimedialna.
Dbamy o kwestie organizacyjne od początku do końca, zapewniając wysokiej jakości sprzęt
Adidas, napoje izotoniczne OSHEE, ubezpieczenie NNW. Nie zapominamy o cennych
nagrodach dla zwycięskich drużyn oraz najlepszych graczy. Liga biznesu rozgrywa swoje
mecze na dogodnie położonych boiskach w Warszawie przez okrągły rok.
Wierzymy w zasadę „w zdrowym ciele zdrowy duch:”, dlatego zapraszamy do współpracy firmy
pragnące zadbać o zdrowie swoich pracowników i chcących stworzyć w swojej firmie unikalny
team spirit. Liga firm to nie wszystko – z powodzeniem organizujemy również: turnieje
wewnętrzne i ogólnopolskie, imprezy okolicznościowe oraz pracownicze dni sportu.
Prowadzimy konferansjerkę podczas imprez i dostarczamy obsługę sędziowską i trofea
sportowe na wydarzenia sportowe.
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Dla kogo tworzymy FLM?
Liga Biznesu FIRMOWA LIGA MISTRZÓW adresowana jest do:
- pracowników małych, średnich i dużych firm oraz korporacji;
- pracowników urzędów i instytucji państwowych;
- pracowników instytucji i placówek edukacyjnych.

www.flm.com.pl

Organizatorzy FLM mają kilkunastoletnie doświadczenie z
zakresu organizowania imprez sportowych, w tym szczególnie
rozgrywek przeznaczonych dla środowisk biznesowych. Dzięki
temu uczestnicy FIRMOWA LIGA MISTRZÓW mogą
skoncentrować się wyłącznie na sportowej rywalizacji na
boisku, resztę pozostawiając profesjonalnej obsłudze. Dlatego
warto nam zaufać!
FIRMOWA LIGA MISTRZÓW - to profesjonalne rozgrywki
piłkarskie dla biznesowych zespołów, które poprzez
uczestnictwo w rywalizacji sportowej chcą godnie
reprezentować swoje firmy a poprzez sport integrować zespół
pracowniczy.

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

FLM
FIRMOWA LIGA MISTRZÓW

WEJDŹ DO GRY!

Jakie Korzyści niesie uczestnictwo
w FLM?
Rywalizacja piłkarska w ramach FIRMOWEJ LIGI MISTRZÓW niesie ze sobą wiele
korzyści dla Firm oraz ich pracowników. Udział w meczach FLM to m.in.: reklama i promocja
w środowisku biznesowym, forma aktywnego spędzania wolnego czasu, tworzenie
pozytywnego wizerunku Firmy, integracja zespołu, budowanie team spirit jak i kształtowanie
charakteru 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 FLM;
ź skuteczna forma integracji zespołu;
ź reklama w środowisku biznesowym;
ź prezentacja firmy na rynku pracowniczym;
ź tworzenie pozytywnego wizerunku firmy;
ź aktywne spędzenie wolnego czasu;
ź wyrabianie i wzmacnianie pozytywnych cech charakteru;
ź serwis internetowy www.flm.com.pl – zdjęcia, statystyki;
ź relacje oraz podsumowania spotkań;
ź profesjonalne zdjęcia z rozgrywek.
Praca zespołowa. „Nie ma to jak bycie z zespołem, który razem pokona trudności”. Chuck
Dally (legendarny trener NBA)
Uczestnictwo w FLM to nie tylko szansa na odreagowanie trudów dnia codziennego,
to także świetna zabawa!
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OBIEKT
Klimatyzowana Hala Piłkarska - Soccer Arena
Obiekt, na którym rozgrywane są rozgrywki FIRMOWA LIGA MISTRZÓW 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 najlepszymi 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 i jego lokalizację. W
przypadku Soccer Areny jest ona dogodna, gdyż Obiekt znajduje się zaledwie 1,5 km od Trasy Toruńskiej.
Parking na 520 samochodów zapewni komfort wszystkim uczestnikom Firmowej Ligi Mistrzów.
Obiekt Soccer Arena to:
ź 5 boisk ze sztuczną trawą (o wymiarach 42×21 m);
ź boiska do gry 2na2;
ź 2 sale konferencyjne;
ź parking na 520 samochodów;
ź pełny węzeł sanitarny;
ź świetna lokalizacja i dogodny dojazd;
ź regulacja temperatury hali zapewnia komfort
Klientom niezależnie od warunków pogodowych;
ź standard i wielkość hali najlepsze w Polsce;
ź boiska posiadają renomowany certyfikat FIFA,
gwarantujący wysoką jakość podłoża.

Zaplecze techniczne Soccer Arena:
ź profesjonalne nagłośnienie;
ź zaawansowany system kamer;
ź elektroniczne tablice znakomicie
prezentują wyniki spotkań;
ź wyświetlacze LCD gdzie Klienci będą
na bieżąco ze statystykami
meczowymi;
ź wysoki poziom techniczny całego
obiektu;
ź takich rozwiązań nie oferuje nikt inny.

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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OFERTA
FIRMOWA LIGA MISTRZÓW to profesjonalne piłkarskie rozgrywki tworzone wyłącznie dla
pracowników małych, średnich, dużych firm, korporacji, instytucji i placówek państwowych i
edukacyjnych.
Dzięki naszemu zaangażowaniu oraz doświadczeniu gwarantujemy wyjątkową atmosferę i najlepsze
warunki do gry. FLM to aktywny wypoczynek po pracy, wielka dawka sportowych doznań, a także
szansa na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych. Rozgrywane na Soccer Arenie –
najnowocześniejszym obiekcie sportowym w Polsce oraz największym w Europie ŚrodkowoWschodniej zadaszonym kompleksem.
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 terminy - wszystkie mecze w czwartki w godz.19-22, jeden mecz tygodniowo;
ź grają tylko zespoły zbudowane z pracowników firm więc poziom rozgrywek jest wyrównany i
dostosowany do nich;
ź miła i profesjonalna obsługa sędziowska oraz techniczna;
ź obsługę i dostęp do pełnych informacji także poza dniami meczowymi;
ź atrakcyjne nagrody (puchary, medale, nagrody rzeczowe);
ź doskonałe boisko, klimatyzowana hala z 5 boiskami;
ź napoje podczas rozgrywek;
ź ubezpieczenie NNW;
ź gala mistrzów na koniec sezonu;
ź szatnie z pełnym węzłem sanitarnym.
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UZUPEŁNIENIE OFERTY
Mając bogate doświadczenie wiemy, że firmy uczestniczące w
rozgrywkach biznesowych chcą się wyróżniać 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, że stroje powalą przeciwników na kolana zanim w
ogóle mecz się zacznie, oferujemy doskonałe stroje piłkarskie freestyle,
których design jest ograniczony wyłącznie wyobraźnią. Jeśli drużyna ma
wyglądać jak jednodolarówki, pracownicy w garniturach lub jak armia
bohaterów komiksów jak np. Spider-man – nie ma żadnego problemu.
Wykonamy takie stroje!

PilkarskiSklep.PL
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KOSZT I KONTAKT
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 rabata 40%,
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@flm.com.pl

WEJDŹ DO GRY
już dziś
I ZOSTAŃ FIRMOWYM MISTRZEM!
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