
Mecz Polska vs Niemcy 
Kwalilifakcje do Mistrzostw Europy 2020



Arena Główna to w skrócie:

555 000 m3 EMOCJI

17 178 miejsc

7 000 miejsc stojących na płycie

ARENA GLIWICE w skrócie...

Arena Gliwice w 2018 roku:

Ponad 160 000 uczestników wydarzeń

64 zrealizowane wydarzenia

Ponad 32 000 osób podczas Dni Otwartych

...to jeden z najnowocześniejnych obiektów widowiskowo-sportowych w Polsce i Europie.

Już na samym początku działalności (czerwiec 2018) Arena Gliwice została szybko obdażona zaufaniem organizatorów oraz

uczestników organizowanych wydarzeń. Przełożyło się to w krótkim czasie

na rozpoznawalność marki Arena Gliwice nie tylko w skali kraju, ale i na rynku międzynarodowym.



Już 10 kwietnia reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych zmierzy się z reprezentacją
Niemiec w kwalifikacjach Mistrzostw Europy 2020.

Dla szczypiornistów będzie to debiut na tym obiekcie. Stawka jest wysoka. Awans
na ME 2020 jest możliwy dla dwóch zespołów
z każdej grupy i czterech najlepszych reprezentacji z trzeciego miejsca. Piłka Ręczna
to sport, który przyciąga coraz większe grono kibiców. Dla nich miejsca na pewno
nie zabraknie. 13 tysięcy, bo tyle może pomieścić gliwicka arena, to byłby rekord w
spotkaniach eliminacyjnych kadry piłkarzy ręcznych.

TEGO DNIA W ARENIE GLIWICE ODBĘDZIE SIĘ

• 18.00 mecz Polska – Niemcy w kwalifikacjach
EHF EURO 2020

• ok. 20.00 WYDARZENIE SPECJALNE, które zostanie
ogłoszonewmarcu



CZTERY KATEGORIE MIEJSC VIP:
• zaproszenie do STERFY PREMIUM na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia

• dedykowane wejście VIP

• wyselekcjonowane miejsca o najwyższym w danej kategorii komforcie i najlepszej widoczności

• obsługę kelnerską, hostess i stewardów

• 1 miejsca parkingowe na każde 4 miejsca dla miejsca kategorii LOŻA VIP EXCLUSIVE

• wszelkie udogodnienia w czasie pobytu w Arenie Gliwice

• dla kategorii LOŻA VIP i LOŻA VIP EXCLUSIVE loże o pojemności 12, 15, 16, 18 lub 21 osób



KATEGORIA GOLD VIP

PAKIET GOLD VIP

• miejsca siedzące w sektorze 2-01, 2-02, 2-03 i 2-04 oraz w
rzędzie od 9 do końca sektorów 1-01 i 1-20

• catering (zawierający przekąski oraz danie ciepłe i desery)
serwowany w specjalnie zaaranżowanej strefie cateringowej z
widokiem na boisko

• napoje typu soft (woda, soki), kawa i herbata

• możliwość skorzystania z usług baru zlokalizowanego w
strefie cateringowej (pakiet nie obejmuje alkoholu)

CENA MIEJSCA: 189 PLN brutto/ osoba



KATEGORIA PREMIUM VIP

PAKIET PREMIIUM VIP

• miejsca siedzące w sektorze 1-01 i 1-20 w rzędach od 1 do 8 
włącznie

• catering (zawierający przekąski oraz danie ciepłe i desery)
serwowany w specjalnie zaaranżowanej strefie cateringowej z
widokiem na boisko

• napoje typu soft (woda, soki), kawa i herbata

• możliwość skorzystania z usług baru zlokalizowanego w
strefie cateringowej (pakiet nie obejmuje alkoholu

CENA MIEJSCA: 219 PLN brutto/ osoba



KATEGORIA LOŻA VIP

PAKIET LOŻA VIP

• miejsca w loży oraz na trybunie bezpośrednio przed lożą

• catering (zawierający przekąski oraz danie ciepłe i desery)
serwowany w specjalnie zaaranżowanej strefie cateringowej
z widokiem na boisko

• welcome drink i powitalna zimna płyta z przekąskami
serwowane w loży

• napoje typu soft (woda, soki) w loży oraz strefie
cateringowej, kawa i herbata

• możliwość skorzystania z usług baru zlokalizowanego w
strefie cateringowej (pakiet nie obejmuje alkoholu)

• możliwość wykupienia loży na wyłączność

CENA MIEJSCA: 259 PLN brutto/ osoba



KATEGORIA LOŻA VIP EXCLUSIVE

PAKIET LOŻA VIP EXCLUSIVE

• miejsca w loży oraz na trybunie bezpośrednio przed lożą
(loże o możliwe najbardziej centralnym położeniu)

• welcome drink i catering jakości premium serwowany w
loży

• catering (zawierający przekąski oraz danie ciepłe i desery)
serwowany w specjalnie zaaranżowanej strefie cateringowej
z widokiem na boisko

• napoje typu soft, Coca-Cola, Fanta, Sprite w loży

• alkohol typu wino i piwo (w ilości 3 porcji na osobę)
serwowany w loży oraz do 2 butelek alkoholu
wysokoprocentowego na lożę

• możliwość skorzystania z obsługi kelnerskiej w loży
realizującej dodatkowe płatne zamówienia z baru

• możliwość wykupienia loży na wyłączność

CENA MIEJSCA: 349 PLN brutto/ osoba



23
MAR

FREESTYLE HEROES 
EXTREME & MOTOSHOW

27
MAR

THE SHOW A TRIBUTE TO ABBA
MUZYCZNY SHOW Z NAJWIĘKSZYMI HITAMI ZESPOŁU ABBA

6
KWI

KAYAH & GORAN BREGOVIĆ
KONCERT

4
CZE

SLAYER
KONCERT – FINAL SHOW IN POLAND

21
LIP

SCORPIONS
KONCERT W RAMACH TRASY CRAZY WORLD TOUR 2019

NADCHODZĄCE WYDARZENIA ARENY GŁÓWNEJ 2019

10
KWI

MECZ POLSKA - NIEMCY
ELIMINIACJE ME 2020 w PIŁCE RĘCZNEJ

27
KWI

DREAMSTATE EUROPE 2019



skontaktuj się z nami

Kinga Celińska | VIP i hospitality | kcelinska@arenagliwice.com | +48 602 351 292


