
Oferta Pakietów Biznesowych



Pełna motywacji po sukcesie podczas turnieju UEFA EURO 2016TM Piłkarska Reprezentacja Polski we wrześniu 2016 

rozpoczęła kolejną walkę – tym razem o awans do Mistrzostw Świata 2018 w Rosji. Nasi Reprezentanci mają za sobą już 

trzy spotkania, jeden remis i dwie wygrane, które aktualnie dają Polsce drugie miejsce w grupie E.

Przed Reprezentacją Polski jeszcze łącznie 7 spotkań, z czego 3 mecze odbędą się na  PGE Narodowym w Warszawie. 

Polski  Związek Piłki Nożnej wspólnie z Lagardère Sports Poland ma przyjemność zaoferować Państwu możliwość 

rezerwacji ekskluzywnych miejsc biznesowych Gold / Silver oraz lóż biznesowych podczas najważniejszych meczów 

jakie będą miały miejsce na PGE Narodowym.  



Stadion PGE Narodowy jako najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce daje doskonałe możliwości realizacji 

projektów skierowanych do gości biznesowych. 

Profesjonalna, nowoczesna i rozbudowana infrastruktura restauracyjno – gastronomiczna pozwala na stworzenie trzech 

stref biznesowych, które w zależności od potrzeb będą Państwo mogli zarezerwować dla swoich gości. 

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

 Strefa Biznes Gold – strefa biznes na trybunie głównej zachodniej

 Strefa Biznes Silver – strefa biznes na trybunie wschodniej

Już dziś mogą Państwo nabyć pakiet 3 meczów eliminacyjnych, które zostaną rozegrane na stadionie PGE Narodowym 

w 2017 roku. 

W ramach pakietu trzech spotkań zyskujecie Państwo dodatkowe przywileje oraz możliwość zaproszenia gości 

także na dwa najbliższe mecze Finałowe Pucharu Polski na PGE Narodowym w latach 2017 i 2018. 

Na każdy z meczów jest możliwość zaproszenia innych gości.



Polska – Rumunia 10 czerwca 2017 godz. 20:45

Polska – Kazachstan 4 września 2017 godz. 20:45

Polska – Czarnogóra 8 października 2017 godz. 18:00

Finał Pucharu Polski sezonu 2016/2017 2 maja 2017

Finał Pucharu Polski sezonu 2017/2018 2 maja 2018





Loże Biznesowe stanowią atrakcyjną platformę komunikacji B2B do nawiązywania

i umacniania Państwa kluczowych relacji biznesowych. Ekskluzywny charakter

przestrzeni stadionu oraz emocje związane z piłką nożną tworzą atmosferę dla

organizowania spotkań i imprez na najwyższym poziomie.

W oferowanych lożach gospodarze i goście mogą dzielić piłkarskie emocje

rozgrywające się na boisku, korzystając jednocześnie z wysokiej klasy cateringu i

serwisu. Do dyspozycji Państwa gości przygotowane zostały komfortowe i w pełni

wyposażone:

LOŻE BIZNESOWE 8/10/12/24 – osobowe (trybuna wschodnia i trybuna

zachodnia)



–

 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 

 Dostęp do stref GOLD (Trybuna Zachodnia) lub SILVER (Trybuna Wschodnia)

 Transmisja meczu i telewizja stadionowa na ekranach telewizyjnych w loży

 Upominek piłkarski dla wszystkich gości

 Karty parkingowe (2 karty na każdą Lożę) z osobnym wejściem na stadion 

znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu podziemnego 

 Strefa Loże biznesowe jest dostępna dla gości trzy (3) godziny przed meczem i 

półtorej godziny (1,5) po meczu





Biznes Gold to miejsce dla spotkań stanowiące idealne połączenie 

nowoczesności z mniej formalną atmosferą przeżywania niezapomnianych emocji 

sportowych.

Strefa Gold z 1600 Miejscami Biznesowymi posiada przestronną restaurację 

z tarasem dla gości oraz panoramiczne okna wychodzące na murawę boiska. 

Komfortowe fotele na trybunie głównej znajdują się przed szklaną fasadą 

restauracji, co umożliwia bezpośredni swobodny dostęp do jej wnętrza. Bliskość 

murawy boiska pozwala w pełni poczuć grę i piękno futbolu.   

Nabywając pakiet 3 meczów eliminacyjnych zyskują Państwo niepowtarzalną 

możliwość rezerwacji dedykowanych stolików w strefie Gold wraz z kartą 

parkingową dla Państwa gości. 



–

 Komfortowe fotele zlokalizowane na trybunie głównej (zachodniej) 

z bezpośrednim dostępem do restauracji

 Najwyższej jakości catering z profesjonalną obsługą oraz bezpłatnymi 

napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi dostępny podczas pobytu w strefie

 Transmisja meczu na żywo i telewizja stadionowa na telewizorach 

zainstalowanych w całej strefie Gold 

 Możliwość zakupu pakietu 4 miejsc Biznes Gold

 W przypadku rezerwacji pakietu 3 meczów eliminacyjnych gwarantowana 

rezerwacja stolika oraz karta parkingowa*

 Wstęp do strefy Gold możliwy trzy (3) godziny przed meczem i półtorej 

godziny (1,5) po meczu

* Ilość stolików limitowana





Strefa Biznes Silver oferuje najlepsze miejsca na sektorach C trybuny wschodniej, które pozwolą cieszyć się 

niezwykłymi wydarzeniami piłkarskimi. 

Specjalnie na okazję meczów Polskiej Reprezentacji tworzymy kilka Restauracji piłkarskich. 

W przygotowanych salach Galerii lub Centrum Konferencyjnego (przydział miejsc w zależności od czasu rezerwacji) 

znajdują się dedykowane 10 osobowe stoły, przy których spędzą Państwo czas ze swoimi gośćmi zarówno przed 

meczem, jak i po meczu.

Nabywając pakiety 3 meczów eliminacyjnych zyskują Państwo gwarancję rezerwacji dedykowanych stolików w 

prestiżowej Galerii, która jest najbardziej dogodnie położona względem miejsc na Trybunie.



–

 Komfortowe fotele usytuowane na trybunie wschodniej

 Catering w restauracjach usytuowanych w Galerii/Centrum Konferencyjnym 

 Dedykowane stoliki 10 osobowe w każdej z dostępnych sal

 Catering z profesjonalną obsługą oraz bezpłatnymi napojami alkoholowymi 

i bezalkoholowymi dostępny podczas całego pobytu w strefie Silver 

 Oferta skierowana do grup 10 osobowych

 Upominek piłkarski 

 Na każde 10 miejsc przypada 1 karta parkingowa 

 W przypadku rezerwacji pakietu 3 meczów eliminacyjnych pierwszeństwo 

rezerwacji stolików w Galerii* 

 Wstęp do Restauracji Biznes Silver możliwy trzy (3) godziny przed meczem 

i półtorej godziny (1,5) po meczu 

* Ilość stolików limitowana



*   PAKIET 3 + 2:  3 mecze eliminacyjne do FIFA World Cup Russia 2018TM oraz 2 mecze Finałowe Pucharu Polski w 2017 i 2018 roku

* * 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.

PODANE CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT (8%)  

Oferta ważna pod warunkiem dostępności. 

Pakiet 3 + 2*

Cena za miejsce 

Biznes Loże

(8/10/12/24)
9 900** PLN

Biznes Gold

(min. 4 miejsca) 
5 900 PLN

Biznes Silver 

(min. 10 miejsc)
4 500 PLN



• Tel: 22 551 22 98

• e-mail: hospitality@pzpn.pl

• Tel: 22 622 94 87

• e-mail: hospitality.pl@lagardere-se.com



Informujemy o możliwości nagrywania filmu wideo w niektórych strefach na potrzeby również komercyjne PZPN

Niniejszy dokument oraz zawarte w nim rozwiązania, pomysły i koncepcje są chronione prawem (w tym prawem autorskim), a uprawnienia do nich przysługują wyłącznie PZPN i 

LAGARDERE SPORTS POLAND. Wykorzystywanie tego dokumentu oraz zawartych w nim rozwiązań, pomysłów koncepcji, w całości, bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotów 

uprawnionych jest zabronione.

W przypadku jakiegokolwiek nieuprawnionego wykorzystania, w tym w szczególności powielania lub rozpowszechniania, niniejszego dokumentu oraz zawartych w nim rozwiązań, pomysłów 

i koncepcji, przez jakąkolwiek osobę trzecią, będzie ona zobowiązana do zapłaty na rzecz podmiotów uprawnionych odszkodowania lub spełnienia innych świadczeń, zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów z tym związanych będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Warszawie.


