FIFA U-20 WORLD CUP
POLAND 2019
Oferta pakietu biznes

O turnieju
Mistrzostwa Świata FIFA U-20 Polska 2019 zostaną rozegrane w sześciu miastach naszego kraju: Tychach,
Bielsku-Białej, Łodzi, Lublinie, Bydgoszczy i Gdyni. Mecz otwarcia odbędzie się 23 maja 2019 roku, z kolei finał
zaplanowano na 15 czerwca.
W turnieju tym, stanowiącym trzecie pod względem rangi rozgrywki drużyn narodowych pod egidą FIFA, wystąpią 24
zespoły z całego świata. Dotychczas prawo gry zapewniło sobie 6 krajów europejskich: Polska (gospodarz), Włochy,
Portugalia, Ukraina, Francja i Norwegia, a także dwóch przedstawicieli Oceanii: Nowa Zelandia i Tahiti. Późniejsze
turnieje kwalifikacyjne wyłonią po 4 uczestników z Azji, Afryki, Ameryki Południowej oraz Strefy CONCACAF.
Młodzieżowe Mistrzostwa Świata odbywają się co 2 lata od 1977 roku. Pierwszy turniej został zorganizowany
w Tunezji, z kolei ostatnie trzy imprezy mistrzowskie odbyły się w Turcji (2013), Nowej Zelandii (2015) i Korei
Południowej (2017). Polska będzie dopiero piątym europejskim gospodarzem Mistrzostw.
Mistrzostwa Świata FIFA U-20 mają opinię prawdziwej „fabryki talentów”. W tym miejscu warto zauważyć, że
dotychczas blisko 700 piłkarzy, którzy wystąpili w młodzieżowym mundialu, w późniejszym etapie swojej kariery
wzięli udział w seniorskich Mistrzostwach Świata. Wśród najbardziej znanych zawodników, którzy zagrali w
Mistrzostwach Świata FIFA U20 są m.in. Sergio Aguero, Lionel Messi, czy Grzegorz Krychowiak.
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Stadion Łódź
Stadion Łódź to obiekt sportowy dający doskonałe możliwości realizacji projektów skierowanych do gości biznesowych.
W Łodzi zostanie rozegranych dziesięć spotkań, w tym Mecz Otwarcia, Finał oraz mecze Reprezentacji Polski U-20:
Mecze grupowe:
✓
23.05.2019 20:30 POL vs COL (M1)
✓
24.05.2019 20:30 URU vs NOR (M6)
✓
26.05.2019 20:30 POL vs TAH (M13)
✓
27.05.2019 20:30 NOR vs NZL (M18)
✓
29.05.2019 20:30 SEN vs POL (M25)
✓
30.05.2019 18:00 NZL vs URU (M30)
Mecze 1/16 Finału:
✓
02.06.2019 20:30 2A vs 2C (M38)
✓
03.06.2019 20:30 1A vs 3C/D/E (M39)
Mecz 1/4 Finału:
✓
07.06.2019 15:30 W38 vs W41 (M45)
Finał:
✓
15.06.2019 18:00
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Loże biznesowe

Zapraszamy Państwa do dzielenia niezapomnianych piłkarskich
emocji wraz z zaproszonymi gośćmi i partnerami biznesowymi.
Loże biznesowe są w pełni wyposażone, a ich komfortowe
wnętrza i przygotowane udogodnienia pozwolą Państwu cieszyć
się pięknem futbolu w najlepszym otoczeniu.
Podczas turnieju w Łodzi dostępne są loże o następującej
pojemności:

✓
✓
✓
✓

Loże 10-osobowe
Loże 12 -osobowe
Loże 18 -osobowe
Loże 19 -osobowe
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Loże biznesowe – elementy pakietu
Pakiet biznes FIFA U-20 World Cup Poland 2019 na stadionie w Łodzi zawiera:
✓

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

✓

Indywidualną obsługę kelnerską w loży

✓

Karty parkingowe (pod warunkiem dostępności)

Strefa Loże biznesowe dostępna będzie dla gości na dwie godziny przed meczem oraz 30 minut po jego zakończeniu.
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Cennik
Pakiet biznes FIFA U-20 World Cup Poland 2019 dotyczy wszystkich dziesięciu spotkań rozgrywanych na stadionie
w Łodzi:
➢
➢
➢
➢

Sześć meczów grupowych (w tym Mecz Otwarcia)
Dwa mecze 1/16 Finału
Mecz 1/4 Finału
Finał

I jest dostępny w cenie 3600 PLN* (cena nie zawiera 8% podatku VAT)
*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.

Oferta ważna pod warunkiem dostępności.
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Kontakt

Telefon: +48 22 551 22 98
E-mail:
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hospitality@pzpn.pl
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