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LIST OTWARTY DO LECHA POZNAŃ
W imieniu własnym oraz całego zespołu Grupy AFORTI dziękuję Lechowi Poznań za ostatnie trzy lata
współpracy, podczas których Grupa AFORTI była sponsorem strategicznym klubu.
Jestem wielkopolaninem, więc nie będę ukrywał, że jestem także kibicem Lecha Poznań. Stąd też, ostatnie trzy
lata, kiedy to mój ukochany klub występował w koszulkach z logo AFORTI, czyli marki którą tworzę od ponad 11
lat, sprawiały mi ogromną satysfakcję i napawały mnie dumą. Od zawsze chciałem wspomóc mój zespół i teraz
miałem okazję przekazać mu realne wsparcie.
Przez wszystkie sezony naszej współpracy przeżyliśmy naprawdę wiele emocji. Zresztą z pełną
odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że sport jest bardzo podobny do biznesu. Są momenty hossy, ale trzeba
również liczyć się z bessą. Były momenty, w których my – kibice – byliśmy mocno zawiedzeni, ponieważ uciekało
nam wyczekiwane mistrzostwo Polski. Jednakże nigdy nie przestaliśmy wierzyć i wspierać naszego zespołu.
Teraz, jesteśmy dumni, ponieważ Kolejorz, z wychowankami w składzie, gra najlepszą piłkę w Polsce.
Jako Grupa AFORTI pokazujemy, że nie interesuje nas wyłącznie ekspozycja logo firmy. Aktywnie wspieramy
kibiców, aby dalej mogli tworzyć najlepszy doping w Polsce. Angażujemy się również w akcje kibicowskie, które
mają na celu kultywowanie bogatej historii i tradycji klubu, Poznania, jak i całej Wielkopolski. Każda kolejna
akcja daje nam ogromną satysfakcję, ponieważ wiemy, że działamy razem z najbardziej zaangażowaną
społecznością fanów w Polsce.
Te kilka sezonów współpracy zarówno z Kolejorzem, jak i pozostałymi podmiotami wchodzącymi w skład
naszego autorskiego Sponsoringowego Projektu Sportowego nauczyło nas bardzo dużo. Sportowcy są dla Grupy
AFORTI wzorem determinacji w dążeniu do celu oraz cierpliwości pozwalającej zachować spokój w najbardziej
stresujących momentach. To cechy, które każda osoba działająca w biznesie powinna nauczyć się ze świata
sportu.
Współpraca z Lechem Poznań jest dla nas niezapomnianą przygodą. Widząc rozwój klubu jestem przekonany,
że już niedługo razem będziemy świętować upragnione mistrzostwo. Czego życzę zarówno Kolejorzowi,
jak i wszystkim kibicom.
Z poważaniem,

Klaudiusz Sytek
Prezes Grupy AFORTI
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