
OFERTA

PAKIETY 
BIZNES



GOŚCI NA WYBRANE WYDARZENIA W EKSKLUZYWNYM OTOCZEMIU DO ORGANIZOWANIA SPOTKAŃ POZA
TRADYCYJNYM BIZNESOWYM  

ŚRODOWISKIEM

ZAPROSZENIE NETWORKING OKAZJE 

WARTOŚCI 
HOSPITALITY:  

TO WIĘCEJ  
NIŻ BILET

Zaproś swoich klientów, 
partnerów lub pracowników 
i pozwól im poczuć smak 
ekskluzywności i niezwykłych 
emocji meczowych w wyjąt-
kowym towarzystwie.

Wzmocnij wizerunek swojej 
marki, buduj lojalność i rozwijaj 
relacje biznesowe wykorzystu-
jąc niezwykłą siłę oddziaływa-
nia sportu.



WEWNĘTRZNE 
KORZYŚCI 
HOSPITALITY
/  Motywacja Pracowników (Sprzedaż) 
 
/  Budowanie wizerunku firmy w ramach Employer 
   Branding 
 
/  Warość dodana dla akcjonariuszy 
 
/  Budowanie poytywnej atmosfery w firmie 
 
/  Rozwój identyfikacji z firmą 
 
/  Rozwijanie własnych zainteresowań

ZEWNĘTRZNE KORZYŚCI 
HOSPITALITY
/  Zaproszenie klientówi partnerów tak by budować 
   relacje i wzmacniać lojalność 
 
/  Nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych 
 
/  Ożywienie sprzedaży i poprawa wizerunku 
 
/  Wzrost świadomości marki 
 
/  Nawiązywanie i rozwijanie partnerstw

CZY KONTAKTY
NAWIĄZANE
W STREFACH VIP
DOPROWADZIŁY
KIEDYKOLWIEK DO
NOWYCH WSPÓLNYCH
PROJEKTÓW,
PARTNERSTW
CZY BIZNESU?

72% 
Tak!



WARTOŚCI 
HOSPITALITY

TWOJE KORZYŚCI

91% Lojalność i uwaga klienta

87% Budowanie nowych relacji biznesowych

85% Poprawa wizerunku

84% Promocja sprzedaży

78% Motywacja pracowników
Research group: 360 guests

Source: Lagardère Sports, Hospitality “From host to guest”



UEFA EURO 2024TM 
ELIMINACJE

W ramach Eliminacji  
Mistrzostw Europy UEFA 
2024TM piłkarska Reprezen-
tacja Polski rozegra cztery 
spotkania na PGE Narodowym 
w Warszawie.

Zapraszamy Państwa do 
wspólnego kibicowania i 
przeżywania emocji w walce
o awans w ekskluzywnych 
strefach biznes Stadionu Naro-
dowego.



ELIMINACJE: 
UEFA EURO2024TM

POLSKA VS 
WYSPY OWCZE

7 WRZEŚNIA 2023 | 20:45

POLSKA VS 
MOŁDAWIA

15 PAŹDZIERNIKA 2023 | 20:45

POLSKA VS 
CZECHY

17 LISTOPADA 2023 | 20:45

TERMINARZ | GRUPA E

POLSKA VS 
ALBANIA

27 MARCA 2023 | 20:45



strefa biznes na trybunie zachodniej (sektory V) strefa biznes na trybunie wschodniej (sektory C)

GOLD SILVER

OFERTA 
HOSPITALITY: 

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 bi-
znes, przygotowanych z myślą 
o spełnieniu Państwa oczeki-
wań.



/  Najwyższej jakości catering z profesjonalną  
   obsługą kelnerską oraz bezpłatnymi  
   napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi
 
/  Transmisja meczu i telewizja stadionowa na  
   ekranach telewizyjnych

/  Karty parkingowe*

/  Możliwość zakupu pakietu min. 4 miejsc  
   Biznes Gold 
 
/  Strefa Gold jest dostępna dla gości dwie  
   godziny przed meczem i godzinę po meczu 
 
/  Osobna recepcja GOLD dla gości 
 
/  Asysta hostess 
 
/  Dostęp do Wi-Fi

STREFA 
GOLD
TRYBUNA ZACHODNIA, SEKTORY V
Przestronne wnętrza strefy Biznes 
Gold z bezpośrednim wyjściem
na trybuny to miejsce, w którym 
emocje piłkarskie są współdzielone
przez gości ze świata sportu, bizne-
su i rozrywki.

Zapraszamy Państwa do ekskluzy-
wnej strefy, gdzie połączą Państwo
przyjemność przeżywania sportu na 
żywo z budowaniem relacji
biznesowych w wyjątkowych oko-
licznościach.

* 1 karta / pakiet 4 miejsc, na życzenie i pod warunkiem 
dostępności



/  Komfortowe fotele usytuowane na trybunie  
   wschodniej
 
/  Stoliki 10-osobowe

/  Najwyższej jakości catering z profesjonalną  
   obsługą kelnerską oraz bezpłatnymi  
   napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi 
 
/  Transmisja meczu i telewizja stadionowa na  
   ekranach telewizyjnych 
 
/  Upominek piłkarski 
 
/  Oferta skierowana do grup 10-osobowych 
 
/  Na każde 10 miejsc przypada 1 karta  
   parkingowa* 
 
/  Strefa SILVER jest dostępna dla gości na  
   dwie godziny przed meczem i godzinę po  
   meczu 
 
/  Osobna recepcja SILVER dla gości 
 
/  Asysta hostess 
 
/  Dostęp do Wi-Fi

STREFA 
SILVER
TRYBUNA WSCHODNIA, SEKTORY C
Strefa Silver znajduje się na trybunie 
wschodniej stadionu z fotelami dla
gości na centralnych sektorach C.

W strefie Silver tworzone są dla 
Państwa specjalne restauracje 
piłkarskie z 10-osobowymi stołami, 
gdzie możecie Państwo przeżywać 
emocje i cieszyć się wyjątkową 
atmosferą.

*Na życzenie i pod warunkiem dostępności.



GOLD

6.500 PLN*
SILVER

5.400 PLN*

GOLD

1.800 PLN*
SILVER

1.500 PLN*

ELIMINACJE UEFA EURO 2024TM 

CENY PAKIETÓW

OFERTA HOSPITALITY

POLSKA VS 
ALBANIA*

27 MARCA 2023 | PGE NARODOWY

*W powyższym cenniku podano ceny za jedno miejsce.
Sprzedaż pakietu 4 meczów zakłada możliwość zaproszenia różnych gości na każde ze spotkań.

Podane ceny nie zawierają podatku VAT (8%).
Oferta ważna pod warunkiem dostępności.

4 MECZE
ELIMINACYJNE



KORZYŚCI PRZY ZAKUPIE 
PAKIETU HOSPITALITY NA 4 MECZE:

GOLD

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

SILVER

/  Wliczony w cenę rabat 10% 
 
/  Gwarancja rezerwacji miejsc przy stoliku 
 
/  Stacja live cooking 
 
/  Optymalne dopasowanie miejsc na trybunach 
 
/  Gwarancja tych samych miejsc na trybunach na
   wszystkie mecze 
 
/  Upominki specjalne 
 
/  Gwarancja kart parkingowych: 1 karta / na każde 4
   miejsca

/  Wliczony w cenę rabat 10% 
 
/  Gwarancja rezerwacji miejsc przy stoliku w Sali  
   Galeria 
 
/  Gwarancja tych samych miejsc na trybunach na
   wszystkie mecze 
 
/  Optymalne dopasowanie miejsc w centralnych
   sektorach C2 lub C3 
 
/  Upominki specjalne

/  Gwarancja kart parkingowych: 1 karta / na
   każde 10 miejsc



/  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 i telewizja stadionowa na  
   ekranach telewizyjnych
 
/  Upominek piłkarski dla wszystkich gości
 
/  Dwie karty parkingowe na lożę, na życzenie i  
   pod warunkiem dostępności
 
/  Strefa Loże Biznes jest dostępna dla gości  
   dwie godziny przed meczem i godzinę po  
   meczu
 
/  Dedykowana recepcja 
 
/  Dostęp do Wi-Fi

LOŻE 
BIZNES
TRYBUNA ZACHODNIA I WSCHODNIA
Strefa Lóż Biznes to najbardziej 
prestiżowa przestrzeń hospitality
na PGE Narodowym, której wysoka 
jakość zawsze przyciąga i łączy świ-
at sportu i biznesu.  
 
Loże to prywatność, indywidual-
na obsługa kelnerska, wysokiej 
klasy cateringi, doskonały widok na 
murawę boiska przez przeszkloną 
ścianę oraz dostęp do stref Gold i 
Silver, dający dodatkowe
możliwości networkingowe.

PAKIETY DODATKOWE

*Sprzedaż niewyłączna.



ELIMINACJE UEFA EURO 2024TM 
CENY PAKIETÓW

OFERTA HOSPITALITY

POLSKA VS 
ALBANIA*

27 MARCA 2023 | PGE NARODOWY

LOŻE

3.500 PLN*
GOLD

1.800 PLN*
SILVER

1.500 PLN*

W powyższym cenniku podano ceny za jedno miejsce. Loże są sprzedawane w całości;  
aby uzyskać łączną kwotę, należy pomnożyć cenę za miejsce przez liczbę miejsc w loży.

Podane ceny nie zawierają podatku VAT (8%).
Oferta ważna pod warunkiem dostępności.



HOSPITALITY.PL@SPORTFIVE.COM

SPORTFIVE - TWÓJ PARTNER DO WSPÓŁPRACY W 
ZAKRESIE PROGRAMÓW HOSPITALITY.

SPORTFIVE - jesteśmy światowym liderem w dziedzinie marke-
tingu i sponsoringu sportowego. Niezależnie od tego, jaki rodzaj 
partnerstwa czy sponsoringu jest dla Państwa interesujący, 
jesteśmy tymi, z którymi warto współpracować.

ZAPRASZAMY DO  
KONTAKTU


