LOŻE VIP

STREFA PREMIUM
Prestiżowy charakter Strefy Premium, w tym Lóż VIP oraz wygodnych miejsc
na trybunach Areny Głównej, stanowi doskonałe połączenie przeżywania
wspaniałych emocji z budowaniem i utrwalaniem zawodowych relacji.

Strefa Premium to synergia przyjemnego z pożytecznym i gwarancja
świadczonych usług na najwyższym poziomie.

PREMIUM to:
Wydzielona kondygnacja w Arenie Gliwice tylko dla Gości Strefy Premium
30 lóż - 12/15/16/18/21 osobowych
komfortowe fotele na trybunach
2 sale restauracyjne
DEDYKOWANE wejścia VIP
GWARANTOWANE miejsca parkingowe

WYDARZENIA ARENY GŁÓWNEJ

27

WRZ

GTK GLIWICE vs MKS DG
INAUGURACJA SEZONU ENERGA BASKET LIGA

Po raz drugi z rzędu inauguracja rozgrywek Energa Basket Liga
odbędzie się w Gliwicach – tym razem w Arenie. Już w I kolejce rywalem

GTK Gliwice będzie MKS Dąbrowa Górnicza.
W dotychczasowej historii wzajemnych pojedynków górą jest GTK, które
wygrało trzy z czterech rozegranych gier na poziomie polskiej
ekstraklasy,

między

zainteresowanymi

zespołami.

Ostatni

mecz

rozegrany w Gliwicach zakończył się wielkim zwycięstwem Gliwiczan.
Jak będzie tym razem? Tego nie wiemy, wiadome jest jednak, że walki
na koszykarskim parkiecie z pewnością nie zabraknie.

PAKIET: 199 PLN brutto / os

PAKIET PREMIUM – OGÓLNE ZASADY

•

miejsca w LOŻY oraz na TRYBUNIE BEZPOŚREDNIO PRZED LOŻĄ

•

catering jakości PREMIUM (zawierający finger foods, przekąski
oraz danie ciepłe i desery) serwowany w specjalnie
zaaranżowanej strefie cateringowej SCENA SMAKÓW z
widokiem na scenę lub boisko

•

możliwość ROZSZERZENIA PAKIETU O opcję EXCLUSIVE:
welcome drink i powitalna zimna płyta z przekąskami
serwowane w loży

•

napoje typu soft (woda, soki), kawa i selekcja herbat

•

możliwość skorzystania z usług baru zlokalizowanego w strefie
cateringowej

•

możliwość wykupienia LOŻY NA WYŁACZNOŚĆ

•

dostęp do loży m.in. na 1h przed rozpoczęciem wydarzenia

•

możliwość pozostania w loży do 1h po wydarzeniu

•

MIEJSCA PARKINGOWE na parkingu VIP (1 miejsce na parkingu
VIP na każde 4 miejsca)

Zapraszam do kontaktu
Kinga Celińska | premium@arenagliwice.com

