


Prestiżowe rozgrywki Pucharu Polski stanowią jedno z największych
piłkarskich wydarzeń w kraju. Finał po raz kolejny zostanie rozegrany na
stadionie PGE Narodowy.

Zapraszamy Państwa do bycia częścią tego wspaniałego sportowego
widowiska.

Na stadionie PGE Narodowy mamy przyjemność zaprezentować Państwu
trzy strefy biznes:

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

GOLD – strefa biznes (trybuna główna zachodnia, sektor V)

SILVER – strefa biznes (trybuna wschodnia, sektor C)



Loże Biznesowe to oddzielne, doskonale
zlokalizowane wzdłuż linii bocznej boiska
pomieszczenia, których prestiżowe wnętrza
spełnią oczekiwania najbardziej wymagających
klientów. Przestrzenie lóż są miejscem z dużym
potencjałem korporacyjnym, w których możliwe
jest zawieranie bądź podtrzymywanie relacji ze
strategicznymi klientami.

✓ 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 boisko przez
przeszkloną ścianę

✓ Najwyższej jakości catering z indywidualną obsługą
kelnerską oraz bezpłatnymi napojami bezalkoholowymi
i alkoholowymi serwowany do końca meczu

✓ Ekrany telewizyjne – bezpośrednia transmisja z meczu
✓ Lodówka w zabudowie, barek, szafa na odzież wierzchnią
✓ Karty parkingowe na parking podziemny pod stadionem –

na życzenie i pod warunkiem dostępności  (1 karta na 
cztery           osoby w loży

✓ Dostęp do Loży dla gości dwie godziny przed meczem
i godzinę po jego zakończeniu



✓ Komfortowe fotele na trybunie głównej przy płycie boiska
✓ Najwyższej jakości catering z profesjonalną obsługą

kelnerską oraz bezpłatnymi napojami bezalkoholowymi
i alkoholowymi serwowany do końca meczu

✓ Transmisja meczu na żywo i telewizja stadionowa na
telewizorach zainstalowanych w strefie

✓ Możliwość zakupu pakietu min. 4 miejsc Biznes Gold
✓ Karta parkingowa na parking podziemny - na życzenie

1 karta na pakiet (pod warunkiem dostępności)
✓ Dostęp do strefy dwie godziny przed meczem i godzinę po

jego zakończeniu

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.

Pakiet Gold oferuje Państwu wygodne fotele
na trybunie głównej, z najlepszą widocznością
boiska w bezpośrednim sąsiedztwie strefy
z cateringiem.



Strefa Silver obejmuje najlepsze miejsca na Trybunie Wschodniej
z bezpośrednim dostępem do znajdujących się tam restauracji
piłkarskich, które zostały przygotowane dla Państwa w przestronnych
salach Galerii i Centrum Konferencyjnego.

✓ Komfortowe fotele usytuowane na trybunie
wschodniej

✓ Wysokiej klasy catering w restauracjach
zlokalizowanych na terenie stadionu (Galeria)

✓ Dedykowane stoliki 10 osobowe w każdej
z dostępnych sal

✓ Profesjonalna obsługa kelnerska oraz bezpłatne
napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane
do końca meczu

✓ Oferta skierowana do grup 10 osobowych
✓ Na każde 10 miejsc przypada 1 karta

parkingowa (do momentu wyczerpania)
✓ Wstęp do Restauracji Biznes Silver możliwy

dwie godziny przed meczem
i godzinę po jego zakończeniu



Cena za miejsce:

2 000 zł netto 

Loża 12-osobowa

24 000 zł netto

Loża 10-osobowa

20 000 zł netto

Loża 8-osobowa

16 000 zł netto 

Cena za miejsce

1 000 zł netto

Pakiet 4 miejsc Gold

4 000 zł netto

Cena za miejsce:

800 zł netto 

Pakiet 10 miejsc Silver

8 000 zł netto 



E-MAIL: HOSPITALITY@PZPN.PL

TEL: 22 551 22 98

mailto:hospitality@pzpn.pl

