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Koncert KISS



ARENA GLIWICE w skrócie…

...to jeden z najnowocześniejszych obiektów widowiskowo-sportowych
w Europie.

Od początku działalności (czerwiec 2018) Arena Gliwice została

obdarzona zaufaniem organizatorów oraz uczestników wydarzeń.

Przełożyło się to w krótkim czasie na rozpoznawalność marki Arena

Gliwice nie tylko w skali kraju, ale i na rynku międzynarodowym.
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555 000 m3 EMOCJI               13 387 miejsc na trybunach               7 000 miejsc stojących na płycie
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Specjalnie wydzielona dla Gości  Strefa PREMIUM

 30 komfortowo wyposażonych lóż

 Loże 12/15/16/18/21 – osobowe
można także dostawać do indywidualnych potrzeb

 wygodne fotele na trybunie, przynależącej do loży

 2 pojemne sale restauracyjne

 Dedykowane wejścia VIP 

 Gwarantowane miejsca parkingowe

Strefa Premium to najwyższy standard i zachowanie dbałości o każdy, 
nawet najdrobniejszy szczegół. 

Prestiżowe loże, zapewniające komfort na odpowiednim poziomie, tworzą sedno przyjemności bycia
w centrum wydarzeń. Każde spotkanie, zarówno formalne jak i prywatne, dzięki atrakcyjnej formule
i aranżacji, tworzy wyjątkowy obraz w prestiżowej oprawie. A szczególnie, gdy zwieńczeniem jest
zajęcie miejsca w wygodnych fotelach i podziwianie widowiska na światowym poziomie.

... często najlepsze rozwiązania to te 

najprostsze. Dlatego też najlepszym 

zestawem, jest połączenie tego,

co pożyteczne z tym, co przyjemne; 

co przyspiesza bicie serca i tworzy 

niekończące się, pozytywne emocje.
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Na scenie Kiss używa wysięgników hydraulicznych wynoszących muzyków wysoko ponad
widownię, Gene Simmons dokonuje spektakularnych celebracji ziania ogniem i
krwawienia z ust, z gitary Tommy Thayera wydobywają się dym i ogień, a wszystkiemu
towarzyszą setki wybuchających w rytm muzyki petard i sztucznych ogni. Podczas
każdego koncertu, w kulminacyjnym momencie wykonywania utworu „Rock and Roll All
Nite” wyrzucane są wysoko w powietrze ponad 2 tony papierowego konfetti
wprowadzając tym samym niepowtarzalny klimat zabawy karnawałowej.

Zespół Kiss znalazł się na 10. pozycji listy 100 najlepszych artystów hard rocka VH1 i do
dziś posiada liczną armię wiernych mu fanów na całym świecie.
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KISS
01.02.2020

cena jednostkowa:

749 PLN brutto / w tym 8% VAT

Widok z loży na płytę Areny

Miejsce w LOŻY oraz na TRYBUNIE BEZPOŚREDNIO PRZED 
LOŻĄ z doskonałym widokiem na scenę

Możliwość wykupienia loży NA WYŁĄCZONOŚĆ

DEDYKOWANE WEJŚCIE VIP

Catering jakości PREMIUM obejmujący przekąski zimne (finger
foods), przekąski ciepłe, dania ciepłe i desery, napoje typu soft, 
kawę oraz selekcję herbat, serwowany w specjalnie 
zaaranżowanej strefie cateringowej z bezpośrednim widokiem na 
scenę

możliwość skorzystania z BARU zlokalizowanego w strefie cateringowej

obsługa hostess

bezpłatna SZATNIA

wszelkie udogodnienia dedykowana w trakcie pobytu w STREFIE PREMIUM

MIEJSCA PARKINGOWE na parkingu VIP (1 miejsce na każde 4 kupione miejsca w loży)
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Widok z loży na płytę Areny

Dedykowana aranżacja loży
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zapraszam do kontaktu
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premium@arenagliwice.com

kcelinska@arenagliwice.com

Kinga Celińska
VIP & hospitality


