KONCERT
KAYAH & GORAN BREGOVIĆ

ARENA GLIWICE w skrócie...
...to jeden z najnowocześniejnych obiektów widowiskowo-sportowych w Polsce i Europie.
Pomimo

swojego

początku

w

2018

roku,

został

bardzo

szybko

obdażony

zaufaniem

organizatorów

oraz uczestników samych wydarzeń. Niewątpliwie Arena Gliwice przez kilka ostatnich miesięcy stała się
rozpoznawalna nie tylko w skali kraju, ale i na rynku międzynarodowym.
Świadczą o tym chociażby niedawne rozgrywki siatkarskie w ramach Ligi Mistrzów czy kwietniowy mecz w ramach
Eliminacji Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej (Polska vs Niemcy). Arena to miejsce wielu prestiżowych wydarzeń
i emocji, które za sobą niosą.

Arena Główna to w skrócie:

Arena Gliwice w 2018 roku:

555 000 m3 EMOCJI

Ponad 160 000 uczestników wydarzeń w 2018 roku

17 178 miejsc

64 zrealizowane wydarzenia

7 000 miejsc stojących na płycie

Ponad 32 000 osób podczas Dni Otwartych

KONCERT KAYA & GORAN BREGOVIĆ
6 kwietnia 2019
Koncert jednego z najbardziej rozpoznawanych duetów w Polsce,
zawita do Areny Gliwice już w kwietniu i będzie to tylko jeden z trzech,
jakie są zaplanowane w 2019 roku.
Ten koncert będzie także swoistym podsumowaniem niemal
dudziestoletniej aktywności artystów a w programie koncertu
znajdą się ich największe przeboje, takie jak: „Śpij kochany, śpij”,
„Prawy do lewego” czy „Nie ma, nie ma ciebie”.
Pomimo niewielkiej ilości koncertów w Polsce, popularność tego
duetu nie spadła, nadal utwory z ich premierowej płyty emitowane
są

w

niemalże

wszystkich

stacjach

radiowych

oraz

odpowiednikach w internecie.

POZYCJA OBOWIĄZKOWA DLA FANÓW MUZYKI ROZRYWKOWEJ.

ich

PAKIET PREMIUM
•

MIEJSCE w LOŻY wraz z miejscem na przynależnej do loży trybunie

•

DEDYKOWANE WEJŚCIE VIP

•

możliwość WYNAJMU LOŻY NA WYŁĄCZNOŚĆ (loże o pojemności 12, 15, 16, 18
lub 21 osób)

•

dostęp do STREFY PREMIUM na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia

•

możliwość pozostania w loży po wydarzeniu

•

MIEJSCE PARKINGOWE VIP (1 miejsce parkingowe na każde 4 miejsca w loży)

•

CATERING (finger food, przekąski ciepłe i zimne, desery, napoje typu soft,
kawa i herbata) serwowany w formie koktajlowej w RESTAURACJI

•

powitalna LAMPKA WINA oraz ZIMNA PŁYTA (w formie finger food)
serwowne W LOŻY

•

bezpłatna szatnia

•

wszelkie udogodnienia dedykowana w trakcie pobytu w STREFIE PREMIUM

•

możliwość skorzystania z obsługi kelnerskiej w loży realizującej dodatkowe
płatne zamówienia z baru
CENA MIEJSCA: 299 PLN brutto/ osoba

NADCHODZĄCE WYDARZENIA ARENY GŁÓWNEJ 2019
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FREESTYLE HEROES
EXTREME & MOTOSHOW

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

MECZ POLSKA - NIEMCY
ELIMINIACJE ME 2020 w PIŁCE RĘCZNEJ
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DREAMSTATE EUROPE 2019
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KONCERT – FINAL SHOW IN POLAND

KONCERT W RAMACH TRASY CRAZY WORLD TOUR 2019

ZAPYTANIA O WYCENĘ NA NADCHODZĄCE
WYDARZENIA PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:
kcelinska@arenagliwice.com

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

