
Łączy nas piłka POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

OFERTA BIZNES
MECZ REPREZENTACJI: POLSKA – BELGIA
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TABELA  I LIGA NARODÓW UEFA

BELGIA

HOLANDIA

POLSKA

WALIA

PKT

0

0

0

0

DYWIZJA A, GRUPA 4

Reprezentacja Polski rozpoczyna zmagania w

ramach Ligi Narodów UEFA. Będzie to trzecia edycja

tego turnieju. Biało-czerwoni wystąpią w grupie 4

dywizji A. Celem nadrzędnym będzie wygranie grupy i

tym samym awans do Turnieju Finałowego, który

zostanie rozegrany w czerwcu 2023 roku.

„Polskich Orłów” czeka intensywny czerwiec.

Cztery istotne spotkania w przeciągu dwóch

tygodni będą wymagać od piłkarzy maksymalnego

zaangażowania. Polacy rozpoczną zmagania we

Wrocławiu, następnie odwiedzą Belgię i Holandię, a

na ostanie spotkanie zaproszą do Warszawy.

Oferta biznes – Czerwiec 2022 
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TERMINARZ  I LIGA NARODÓW UEFA

HOLANDIA11 CZERWCA 2022  I  GODZ. (TBC) POLSKAVS

POLSKA14 CZERWCA 2022  I  GODZ. (TBC) BELGIAVS

Oferta biznes – Czerwiec 2022 

8 CZERWCA 2022  I  GODZ. (TBC)

22 WRZEŚNIA 2022  I  GODZ. (TBC)

VS

VS

BELGIA

POLSKA

POLSKA

HOLANDIA

1 CZERWCA 2022  I  GODZ. (TBC)

25 WRZEŚNIA 2022  I  GODZ. (TBC)

POLSKA VS

VS

WALIA

WALIA POLSKA
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PAKIETY BIZNES

Profesjonalna infrastruktura restauracyjno – gastronomiczna stadionu PGE Narodowy
pozwala na stworzenie trzech stref biznesowych, które w zależności od potrzeb będą
Państwo mogli zarezerwować dla swoich gości.

Prezentujemy Państwu ofertę ekskluzywnych pakietów biznes, przygotowanych z
myślą o spełnieniu Państwa oczekiwań.

Loże – loże 8/10/12/24 osobowe (trybuna zachodnia i wschodnia)

Gold – strefa biznes na trybunie zachodniej (sektory V)

Silver – strefa biznes na trybunie wschodniej (sektory C) 

Oferta biznes – Czerwiec 2022 
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Loże Biznes są miejscem z dużym 
potencjałem korporacyjnym, w którym 
mogą Państwo zawierać 
i podtrzymywać relacje ze strategicznymi 
klientami. 

W oferowanych lożach zarówno gospodarze jak i
goście mogą dzielić piłkarskie emocje, korzystając z
najwyższej jakości cateringu oraz dedykowanego
serwisu.

Oferta biznes – Czerwiec 2022 



6

06
LO

ŻE
 B

IZ
NE

S
LOŻE   I   ELEMENTY PAKIETU

Oferta biznes – Czerwiec 2022 

Miejsce w prywatnej loży zlokalizowanej na trybunach stadionu wzdłuż linii bocznej boiska z 
komfortowymi fotelami na trybunie bezpośrednio przed lożą

Doskonały widok z wnętrza loży na murawę boiska przez przeszkloną ścianę

Najwyższej jakości catering z profesjonalną obsługą kelnerską oraz bezpłatnymi napojami 
alkoholowymi i bezalkoholowymi

Transmisja meczu na ekranach telewizyjnych w loży

Upominek piłkarski dla wszystkich gości

Karty wjazdowe na parking (2 karty na lożę)*

Strefa Loże Biznes jest dostępna dla gości dwie godziny przed meczem i godzinę po jego zakończeniu 

* na życzenie i pod warunkiem dostępności
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Oferta biznes – Czerwiec 2022 

Korzystając z przestronnych wnętrz strefy Gold z
bezpośrednim wyjściem na trybuny, mogą Państwo
nawiązać bądź umocnić relacje biznesowe, a także
pozyskać nowych partnerów czy klientów.

Strefa Gold oferuje Państwu wygodne fotele na trybunie
głównej, z najlepszą widocznością boiska w
bezpośrednim sąsiedztwie strefy z cateringiem. Dogodne
usytuowanie pozwoli Państwu w pełni poczuć
niezapomniane emocje towarzyszące występowi
Reprezentacji Polski.
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Oferta biznes – Czerwiec 2022 

Sala z bezpośrednim dostępem do restauracji

Najwyższej jakości catering z profesjonalną obsługą oraz bezpłatnymi napojami alkoholowymi i 
bezalkoholowymi

Transmisja meczu na żywo na telewizorach zainstalowanych w całej strefie Gold

Karta parkingowa (jedna karta na 4 miejsca)*

Możliwość zakupu pakietu min. 4 miejsc Biznes Gold

Strefa Gold jest dostępna dla gości dwie godziny przed meczem i godzinę po jego zakończeniu

*na życzenie i pod warunkiem dostępności 

GO
LD

GOLD   I ELEMENTY PAKIETU
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Oferta biznes – Czerwiec 2022 

Piłkarskiej atmosfery doświadczyć mogą Państwo
również w trzeciej przygotowanej strefie – Silver,
znajdującej się na wschodniej trybunie. Sala Galeria
jest niedostępna.

Będą tam mogli Państwo zająć miejsca przy
dedykowanych stolikach 10-osobowych, aby
wspólnie z zaproszonymi gośćmi nie tylko przeżywać
emocje rozgrywające się na boisku, ale również
skorzystać z przygotowanego najwyższej jakości
cateringu.
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SILVER   I ELEMENTY PAKIETU

Oferta biznes – Czerwiec 2022 

Komfortowe fotele usytuowane na trybunie wschodniej 

Dedykowane stoliki 10-osobowe 

Catering z profesjonalną obsługą oraz bezpłatnymi napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi 

Transmisja meczu na żywo na telewizorach zainstalowanych w całej strefie Silver

Upominek piłkarski

Oferta skierowana do grup  10-osobowych

Na każde 10 miejsc przypada  1  karta parkingowa*

Strefa Biznes Silver otwarta jest dla gości dwie godziny przed meczem i godzinę po jego zakończeniu

*na życzenie i pod warunkiem dostępności

Sala Galeria jest niedostępna.
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Oferta biznes – Czerwiec 2022 

PODANE CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT (8%)

• W powyższym cenniku podano ceny za jedno 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. 

Oferta ważna pod warunkiem dostępności.

LOŻE

GOLD

SILVER

NAZWA 
PAKIETU

3 500 PLN*

1 800 PLN

1 500 PLN

POLSKA – BELGIA
14 CZERWCA 2022
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Oferta biznes – Czerwiec 2022 

HOSPITALITY@PZPN.PL


