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LV BET przedłuża umowę z  Vanarama National League 

Firma LV BET podpisała umowę z Vanarama National League, która przedłuża współpracę na kolejny sezon. 

Bukmacher został nadal Oficjalnym Partnerem Bukmacherskim rozgrywek.  

 

National League to najwyższy poziom National League System i piąty w całej angielskiej lidze piłkarskiej. Podczas gdy 

wszystkie kluby w czołowych czterech dywizjach angielskiej piłki są profesjonalne, National League jest swego rodzaju 

mieszanką klubów zawodowych i półprofesjonalnych. To najniższa dywizja w angielskiej piramidzie piłkarskiej, której 

mecze rozgrywane są na terenie całego kraju a spotkania finałowe odbywają się na Wembley. 

Jako oficjalny bukmacher, LV BET będzie nadal współpracować z kibicami wszystkich drużyn z Vanarama National 

League, dywizji Północnej i Południowej. Ekspozycja logotypu LV BET będzie widoczna na wszystkich stadionach. 

Aktywacja sponsoringu zostanie w takim samym stopniu ukierunkowana na online, jaki i offline. Istotnym aspektem 

będzie zwrócenie uwagi na promowanie odpowiedzialnego hazardu oraz dbania o zdrowie psychiczne. 

LV BET został oficjalnym bukmacherem Vanarama National League w maju 2019 r. Współpraca została ogłoszona na 

dni przed zakończeniem sezonu 2018/19, w trakcie finałów na Wembley. Sponsoring Vanarama National League, którą 

tworzą profesjonalne i półprofesjonalne kluby piłkarskie, obejmował wspomniane finały oraz sezon 2019/20. 

Dyrektor generalny National League, Michael Tattersall stwierdził: „National League z przyjemnością przedłuża 

owocną współpracę z LV BET, która będzie obejmować sezon 2020/21, jednocześnie promując odpowiedzialny hazard. 

Jesteśmy wdzięczni LV BET za okazanie lojalności wobec rozgrywek National League, gdy rozszerzają swoją obecność 

na rynku brytyjskim” 

Cieszymy się, że możemy kontynuować nasza współpracę z Vanarama National League przez następny sezon. 

Partnerstwo pozwala nam zwiększyć naszą widoczność w Wielkiej Brytanii i dotrzeć do s brytyjskich fanów piłki nożnej, 

którzy śledzą lokalne drużyny. - dodaje Adrian Sidowski, CEO LV BET. „Dzięki wielu wspólnym aktywacjom będziemy 

utrzymywać silny kontakt z fanami, jednocześnie pokazując czym jest odpowiedziany hazard.” 

LV BET działa na polskim rynku od ponad czterech lat. W tym czasie marka zaangażowała się w rozwój różnych 

dyscyplin oraz wielu klubów sportowych. LV BET jest sponsorem głównym Wisły Kraków, a także oficjalnym 

bukmacherem Wisły Płock, Stali Mielec i Widzewa Łódź. Dla LV BET nie jest to pierwsza aktywność sponsoringowa na 

rynkach europejskich. W Niemczech LV BET sponsorował niemiecką reprezentację narodową w hokeju na lodzie oraz 

Kölner Haie, drużynę występującą w Niemieckiej Lidze Hokeja. 
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