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Deweloper Atlas Estates partnerem Legii Warszawa
na kolejny sezon piłkarski
Stołeczny deweloper Atlas Estates podpisał z Legią Warszawa umowę partnerską na sezon piłkarski
2015/2016. Współpraca trwa już od dwóch lat i daje Atlas Estates tytuł „oficjalnego partnera“ klubu
sportowego.
W związku z kontynuacją współpracy z Legią, Atlas Estates przeprowadzi konkursy w mediach
społecznościowych. Obok innych nagród, które będą mogli otrzymać kibice, deweloper zaoferuje
możliwość oglądania meczów rozgrywanych na Stadionie Miejskim Legii Warszawa, w znajdującym się
w obiekcie ekskluzywnym klubie biznesowym Silver Club. Dodatkowo Atlas Estates będzie prowadzić
działania promocyjne na terenie stadionu oraz poprzez internetowe kanały komunikacji klubu, takie jak
strona www.legia.com, newsletter czy profil klubu na Facebooku.
„Legia Warszawa stawia sobie za cel budowanie długoterminowych relacji biznesowych opartych na
zaufaniu” – powiedział Jakub Szumielewicz, Wiceprezes Zarządu Klubu. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z
dotychczasowej współpracy z Atlas Estates i cieszymy się, że tak renomowany partner będzie z nami
kolejny sezon. Jesteśmy przekonani, że zbliżający się jubileusz stulecia Legii Warszawa stanie się dla
nas wszystkich doskonałą okazją do wspólnego świętowania sukcesów” – dodał Jakub Szumielewicz.
„Bardzo cieszymy się, że możemy dalej wspierać Legię. Przez ostatnie dwa sezony naszego
partnerstwa Legia dostarczała kibicom ogromnych emocji i powodów do dumy. Dziś życzymy jej
kolejnych, spektakularnych sukcesów, zarówno w Ekstraklasie, jak i w rozgrywkach europejskich” –
skomentował podpisanie umowy Marcin Liberski, dyrektor marketingu i sprzedaży w Atlas Estates.
„Wierzymy, że misją dewelopera jest dbanie o jakość życia mieszkańców, rozumiane m.in. jako
pielęgnowanie więzi społecznych, a także jako promocja sportu i zachęcanie do utrzymywania dobrej
kondycji psychofizycznej. Stąd nasza współpraca z Legią, a także idea udostępnienia mieszkańcom
infrastruktury sportowej – zarówno w Apartamentach przy Krasińskiego, jak i w budynku ConceptHouse
Mokotów zaaranżowaliśmy siłownie do wyłącznego użytku lokatorów” – dodał Marcin Liberski.
***
Informacje o Legii Warszawa
Legia Warszawa to klub piłkarski założony w 1916 roku - największy i jeden z najbardziej utytułowanych w Polsce,
zdobywca 11 tytułów mistrzowskich oraz 17 Pucharów Polski, uczestnik rozgrywek europejskich pucharów na

szczeblu półfinału. W 4 z 5 ostatnich sezonów uczestniczył w rundzie grupowej Ligi Europy UEFA. W ramach klubu
funkcjonuje jeden z czołowych polskich ośrodków szkolenia młodzieży – Akademia Piłkarska Legii Warszawa.
Więcej informacji na stronie http://www.legia.com.
Informacje o Atlas Estates
Firma Atlas Estates realizuje projekty inwestycyjne i budowlane oraz zarządza nieruchomościami w Polsce,
na Węgrzech, w Rumunii i w Bułgarii. Polska jest podstawowym rynkiem działalności Atlas Estates, na którym
zlokalizowane jest ok. 75% inwestycji firmy. Do najważniejszych z nich należą: apartamenty Platinum Towers,
Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre, biurowiec Millennium Plaza, a także osiedla mieszkaniowe Capital Art
Apartments, ConceptHouse Mokotów oraz Apartamenty przy Krasińskiego. Od 2008 roku firma notowana jest na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest również członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
Łączna wartość aktywów Atlas Estates na 30 czerwca 2015 r. wyniosła 262,7 mln EUR. Więcej informacji znajduje
się na stronie http://atlasestates.pl/.
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