
Oferta Miejsc Biznes 

Stadion Kraków



O Turnieju

Decyzją Komitetu Wykonawczego UEFA w styczniu 2015 roku na Gospodarza Mistrzostw Europy UEFA
EURO U21 w 2017 roku – największych w historii imprezy – wybrano Polskę. Po raz pierwszy polscy
kibice będą mogli zobaczyć w finale aż 12 najlepszych europejskich drużyn.

W związku z powyższym mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę Lóż Biznes, w których
ekskluzywnym otoczeniu będą mieli Państwo okazję przeżycia niezapomnianych piłkarskich wrażeń oraz
nawiązywania i umacniania kluczowych kontaktów biznesowych.
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Stadion Kraków to obiekt sportowy dający doskonałe możliwości
realizacji projektów skierowanych do gości biznesowych.

W Krakowie zostanie rozegranych pięć spotkań:
 18.06 Dania - Włochy godz. 20:45
 21.06 Niemcy - Dania godz. 20:45
 24.06 Włochy - Niemcy godz. 20:45
 27.06 Półfinał godz. 21:00
 30.06 Finał godz. 20:45

Dzięki rozbudowanemu zapleczu restauracyjno – gastronomicznemu,
Polski Związek Piłki Nożnej stworzył dla Państwa strefę biznesową,
którą w zależności od potrzeb będą mogli Państwo zarezerwować dla
swoich gości.

Przekazujemy do Państwa dyspozycji loże 12/15/18 osobowe.

Stadion Kraków
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Loże Biznes

Na czas trwania turnieju luksusowa loża może należeć do Państwa 
firmy i stanowić unikalne miejsce spotkań biznesowych.

W tym ekskluzywnym wnętrzu znajduje się wszystko, co pozwoli 
podkreślić rangę spotkania i zapewnić rozrywkę na najwyższym
poziomie.

Podczas turnieju w Krakowie podczas meczów grupowych oraz Półfinału i
Finału dostępną są następujące loże:

 2 x loża 12-osobowa
 18 x loża 15-osobowa
 2 x loża 18-osobowa
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Loże Biznes – elementy pakietu

 Dostęp do prywatnej loży zlokalizowanej na głównej trybunie stadionu  

 Komfortowe miejsca na trybunie zlokalizowane bezpośrednio przed lożą

 Doskonały widok z wnętrza loży na murawę boiska przez przeszkloną ścianę

 Najwyższej jakości catering z profesjonalną obsługą oraz bezpłatnymi napojami alkoholowymi 
i bezalkoholowymi, dostępny podczas całego pobytu w strefie lóż  

 Indywidualna obsługa kelnerska w loży

 Telewizja stadionowa wewnątrz loży

 Karty parkingowe (pod warunkiem dostępności)

 Wejście na stadion osobnym wejściem  dla gości lóż 

Strefa Biznes dostępna dla gości na dwie godziny przed każdym meczem i godzinę po meczu
tj. otwarcie strefy o godz. 18:45 w dniu meczu o godzinie 20:45 oraz o godz. 19:00 w przypadku     
meczu o godz. 21:00
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Cennik

PODANE CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT (8%)  

*W powyższym cenniku podano ceny za miejsce. Z uwagi na fakt, że Loże są sprzedawane w całości, aby 
uzyskać łączną kwotę, należy pomnożyć  cenę za miejsce przez liczbę miejsc w Loży

Na każdy z meczów jest możliwość zaproszenia innych gości oraz nie ma konieczności posiadania karty 
kibica.

Oferta ważna pod warunkiem dostępności. 

Cena za cały turniej za osobę 

3 Mecze Grupowe + 
2 Mecze pucharowe (Półfinał i 

Finał)
3600* 
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Kontakt
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Tel:     22 551 22 98

Email: hospitality@pzpn.pl

mailto:hospitality@pzpn.pl


DZIĘKUJEMY


