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BESKIDZKA LIGA BIZNESU 
to regionalny projekt rozgrywek sportowych dla zespołów firmowych. 

Nasze rozgrywki rozpoczęliśmy w 2019 roku. Zaufało nam już ponad 20 firm 
i instytucji z regionu całego Podbeskidzia. Łącznie gra z nami ponad 300 
zawodników – przedstawicieli różnych Firm. Od samego początku jesteśmy 
członkiem międzynarodowej federacji European Fooball Business Leagues 
United. EFBLU to inicjatywa, która jednoczy lokalne ligi piłkarskie dla firm na 
poziomie europejskim. To nowe możliwości ponadnarodowej i wielowymiarowej 
współpracy oraz integracji zarówno dla zrzeszonych lig, jak i firm, wyjeżdżających 
na międzynarodowe turnieje organizowane przez EFBLU. Naszą Ligę w roku 
2019 reprezentowała Firma Raben – kończąc rozgrywki na 8 miejscu.

Partnerem medialnym naszego wydarzenia jest najstarszy portal o tematyce 
sportowej regionu www.sportowebeskidy.pl, dzięki czemu gwarantujemy 
najlepszy poziom obsługi medialnej naszym drużynom. 

Beskidzka Liga Biznesu



SPORTOWA RYWALIZACJA 

- mecze raz w tygodniu po godz. 18.00
- 8 miesięcy grania (4 miesiące runda jesień 2021, 4 miesiące runda wiosna 2022)
- udział tylko dla zespołów firmowych lub instytucji
- profesjonalna obsługa sędziowska i techniczna
- gramy 5 vs 5 (zespoły do 20 zawodników)
- mecze trwają 2 x 25 minut

PROFESJONALNY OBIEKT
- mecze rozgrywane na boisku typu orlik ze sztuczną nawierzchnią Centrum Sportu REKORD
- pełne zaplecze sportowe
- parking
- szatnie dla drużyn
- restauracja
- trybuny do kibicowania

BOGATA OPRAWA MEDIALNA 
- dedykowana podstrona na portalu www.sportowebeskidy.pl
- pełne tabele, statystyki, wyniki, relacje FOTO i VIDEO i zapowiedzi
- specjalne wywiady z uczestnikami
- liczne konkursy i zabawy na FB z nagrodami

NAJLEPSZE IMPREZY INTEGRACYJNE
- dodatkowe imprezy integracyjne 
- piknik rodzinny na zakończenie sezonu
- specjalny turniej o Puchar Beskidzkiej Ligii Biznesu
- uroczysta Gala Finałowa

ATRAKCYJNE  NAGRODY 
- nagrody rzeczowe
- puchary i medale
- miłe upominki dla każdego
- wyjazd na turniej międzynarodowy
- specjalne rabaty od Sponsorów LIGI

BENEFITY DLA FIRM 
- dobra zabawa
- kondycja
- integracja i team bulding 
- promocja firmy w środowisku biznesowym
- nawiązanie nowych kontaktów
- faktura VAT

Koszty udziału
- 4000,00 zł netto za rundę (do 30.03.2021 rabat 15%)

Beskidzka Liga Biznesu

DOBRA ZABAWA GWARANTOWANA!
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