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Firma z Bielska-Białej sponsoruje walkę pierwszego w wadze ciężkiej Polaka na światowych
zawodach MMA UFC.
Daniel Omielaoczuk to pierwszy Polak, który dostał się do najwyższej ligi MMA na świecie w
kategorii wagi ciężkiej - UFC (Ultimate Figting Championship). Sponsorem Omielaoczuka na
tych zawodach została bielska firma DAAS Sp. z o.o. wchodząca w skład grupy DAAS, która
wspiera także lokalny klub koszykarski DAAS Basket Hills oraz MMA Berserkers Team BielskoBiała. Pierwsza walka odbędzie się w Toronto w najbliższą sobotę w godzinach nocnych i
transmitowana będzie przez Orange Sport.
Polak, któremu w maju udało się podpisad kontrakt z najbardziej prestiżową federacją
mieszanych sztuk walki UFC, stoczy swoją pierwszą potyczkę 21 września w Air Canada
Centre w Toronto również z debiutantem, austriackim zawodnikiem, Nandorem Guelmino.
Dlaczego bielska firma angażuje się w sponsoring na światowym poziomie?
Grupa DAAS większośd projektów realizuje za granicą, wspiera jednak przede wszystkim
sport lokalny: zawodników MMA Berserker’s Team Bielsko-Biała oraz koszykarzy DAAS
Basket Hills Bielsko-Biała. - Te działania dają nam głównie satysfakcję – mówi Dawid
Starzyczny, prezes DAAS - wpływają co prawda na nasz wizerunek, ale tylko lokalnie. Dopiero
sponsoring na imprezach międzynarodowych umożliwia podniesienie świadomości naszej
marki w oczach klientów – dodaje prezes spółki. Sponsorowanie Daniela Omielaoczuka
doskonale wpisuje się w politykę komunikacyjną grupy, a dodatkowo wspiera rozwój
polskiego MMA na najwyższym światowym poziomie. Zarówno Dawid Starzyczny jak i trener
bielskich Berserkersów polecieli do Toronto głośno dopingowad naszego zawodnika.
Wszystkich fanów MMA oraz prawdziwie męskiej walki zapraszamy do oglądania transmisji
wydarzenia w Orange Sport. Start – północ z soboty na niedzielę polskiego czasu. Trzymamy
kciuki za naszego rodaka.

**************************
DAAS to polska spółka z siedzibą w Bielsku-Białej o zasięgu międzynarodowym z oddziałem w Wielkiej
Brytanii wykonująca prace na terenie Unii Europejskiej oraz nawiązująca stosunki handlowe na
terenie Azji, Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Afryki. Spółka działa od 2004 r. zatrudnia na stałe 30
wysokiej klasy specjalistów – alpinistów przemysłowych, z których wszyscy posiadają
międzynarodowe certyfikaty IRATA (Industrial Rope Acces Trade Association). Uznawane w większości
krajów na świecie certyfikaty IRATA obligują do posługiwania się specjalistycznym sprzętem dostępu
linowego co pozwala na prace na każdym obiekcie.
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