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WYSOKO ZAWIESZONA POPRZECZKA
OLIMPIJCZYK W SPORTisFAMILY!

02.07.2020 r. to dzień „skoku wzwyż” i zarazem strategicznej bramki dla Sportis Social
Football  Club.  Do  zespołu  dołącza  Jarosław  Kotewicz.  Olimpijczyk  z  Atlanty  i  skuteczny
manager będzie odpowiedzialny za zarządzanie Sportis Business Club. SBC to projekt, dzięki
któremu  przedsiębiorcy  zyskują  szansę  wymiany  doświadczeń,  platformę  do  partnerskiej
promocji i możliwość dotarcia do szerokiej grupy odbiorców. Od początku istnienia (2018 r.)
Sportis  dąży  do  ciągłego  podnoszenia  poziomu  szkoleniowego,  jak  również  do  rozwoju  
na  płaszczyźnie  zarządzania  czy  aktywnej  integracji  lokalnego  środowiska  biznesowego.
Oprócz  rozwijania Sportis  Business  Club,  Jarosław Kotewicz  będzie  pełnił  w klubie  funkcję
dyrektora sportowego. 

Mistrzowskie ambicje – mistrzowski działacz

Jarosław Kotewicz startował z sukcesami jako lekkoatleta w wielu mistrzowskich zawodach. Brał również udział
w Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie w 1996 r. Kotewicz przez 10 lat pełnił funkcje managera w klubie koszykarskim
Artego Bydgoszcz. Pracował także dla drużyny koszykarzy Noteci Inowrocław oraz piłkarzy Olimpii Grudziądz. Celem
Sportis Social Football Club jest osiąganie jak największych sukcesów – stąd idea współpracy z najlepszymi i zaproszenie
do "rodziny" osoby, która nie tylko doda zespołowi energii, ale dzięki wieloletniej pracy na stanowisku managera pomoże
klubowi realizować ambitne cele. Jarosław Kotewicz nie odpuszczał w swojej karierze żadnego skoku. Ta sama zasada
obowiązuje w SPORTisFAMILY – zespół nigdy się nie poddaje.

Wspólnie chcemy pobijać kolejne rekordy

Wierzymy, że razem jesteśmy w stanie pokonywać kolejne granice na boisku i poza nim. Dzisiaj w biznesie
potrzebni są wysokiej klasy specjaliści, którzy oprócz niezbędnego doświadczenia są w stanie zaspokoić potrzeby całej
klubowej  społeczności.  Trzymając  się  nomenklatury  lekkoatletycznej,  jesteśmy  dzisiaj  w  trakcie  rozbiegu,  
ale  z  Jarosławem Kotewiczem skoczymy o  wiele  wyżej.  Chcemy,  aby  klub  dynamicznie  się  rozwijał,  w przyszłości
„doskakując”  do  ścisłej  europejskiej  czołówki  – podkreślił Marcin  Krzywicki,  prezes  ProFIT  Sport  Agency  –  agencji
marketingowej odpowiedzialnej za wizerunek i komunikację w Sportis. 

Rodzina SPORTisFAMILY pełniejsza!

Cieszę się, że została zauważona  moja dotychczasowa praca i zostałem zaproszony do całego projektu. Myślę,
że moje doświadczenie jako sportowca i managera przyczynią się do łączenia sportu z biznesem! Z  ludźmi, którzy są 
w tym projekcie możemy razem zbudować coś dużego dla polskiej piłki nożnej. Lubię wyzwania i stawiam sobie wysoko
poprzeczkę – stwierdził Jarosław Kotewicz, nowy dyrektor sportowy Sportis SFC i general manager Sportis Business Club.

Współpraca z  takimi  profesjonalistami,  jak Kotewicz jest  dla klubu nie tylko wielkim zaszczytem, ale także
milowym krokiem w rozwoju. Jarosław Kotewicz to specjalista od zadań specjalnych. To dzięki jego wysiłkowi w 2019 r.
na  bydgoskich  kortach  zagrała  najlepsza  polska  tenisistka  –  Agnieszka  Radwańska.  Ten  doskonały  sportowiec  
i  profesjonalny  manager  jest  w  stanie  podjąć  każde,  nawet  najtrudniejsze  wyzwanie.  Pomoże  spełniać  marzenia
trenerów, zawodników kibiców oraz partnerów biznesowych Sportis.
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Sportis Social Football Club powstał w 2018 r. z przekształcenia KS Łochowo. Występuje w kujawsko-pomorskiej IV lidze.
Posiada także zespół rezerw oraz akademię piłkarską,  w której  trenuje obecnie 116 dzieci  w 7 grupach. Trenerem
zespołu seniorów jest Robert Wójcik, a dyrektorem akademii Piotr Fiutak.
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