Immergas kolejny rok z łódzkimi
wicemistrzami Polski w rugby

Immergas przedłużył umowę sponsoringową z łódzką drużyną rugby Master
Pharm Rugby Łódź. To już czwarty sezon, kiedy Budowlani „rozgrzewają po
mistrzowsku” z czołowym dostawcą branży grzewczej w Polsce.

Immergas to jedna z wiodących marek w rankingu producentów gazowych kotłów kondensacyjnych
na polskim rynku, dostawca pomp ciepła, systemów fotowoltaicznych i kompleksowych systemów
grzewczych dl domów i obiektów przemysłowych. Firma od lat wspiera lokalne działania sportowe
czy charytatywne, podkreślając w ten sposób lokalny patriotyzm.

Immergas jest ściśle związana z Łodzią - to właśnie tutaj już od ponad 24 lat tworzy się historia
polskiego oddziału firmy i właśnie stąd do setek tysięcy rodzin i domów w całej Polsce trafiają
produkty gwarantujące ciepło i komfort. Wspieranie drużyny Master Pharm Rugby Łódź w ich walce
o kolejne mistrzostwa to dla nas zaszczyt i ogromna satysfakcja - mówi Magdalena Oskiera, Dyrektor
Marketingu Immergas Polska.
Jesteśmy z drużyną razem już od trzech lat. W tym czasie po obu stronach wykonaliśmy solidną
pracę. Drużyna walczyła o wynik sportowy, my o popularyzację dyscypliny i łódzkiego sportu. Dziś
wśród naszych pracowników i klientów nie brakuje kibiców „Budowlanych”. Wspieranie drużyny jest
także istotne dla nas w kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy. Dlatego nie mieliśmy wątpliwości,
że pozostaniemy z Klubem także i w tym sezonie. Jesteśmy głęboko przekonani, że w 2020 roku obie
strony czekają kolejne odnoszone wspólnie sukcesy. Czekamy na kolejne mistrzostwo, zdobywane 2
lata pod rząd podczas naszej współpracy -dodaje Magdalena Oskiera.

Grono zagorzałych fanów łódzkiej drużyny uczestniczy w wielu rozgrywkach, odbywających się nie
tylko na terenie Łodzi. Tradycją firmy stał się również letni turniej rugby plażowego, odbywający się
raz do roku w łódzkiej Manufakturze. To wspaniałe widowisko, podczas którego rywalizują sponsorzy
wspierani przez zawodników Budowlanych. Za chwilę firmowa drużyna Immergas rozpoczyna
treningi, które przygotują ich do turnieju Z początkiem marca zaczynają się rozgrywki w sezonie
wiosennym. W pierwszym, wyjazdowym meczu Master Pharm Rugby Łódź zmierzą się z RC Lechia
Gdańsk. W Łodzi mecz odbędzie się dniu 14/15 marca z MKS Ogniwo Sopot. Immergas – jak na firmę
z branży grzewczej przystało – po raz kolejny rozgrzewa po mistrzowsku i gorąco kibicuje

zawodnikom rugby, licząc na wiele wspólnych sukcesów i kolejny gorący sezon. Zapraszamy
serdecznie!
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