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O Arenie Gliwice

Arena Gliwice to jeden z największych 
i najnowocześniejszych obiektów 
widowiskowo-sportowych w Europie.

Od początku działalności w czerwcu 
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.



Dreamstate Europe 2023
Będzie to trzecia w historii edycja prestiżowej 
amerykańskiej marki, która odbędzie się w Europie! 

Agencja TME, Arena Gliwice oraz amerykańska 
agencja Insomniac Events mają zaszczyt zaprosić 
fanów muzyki trance nie tylko z Europy, ale i całego 
świata na wyjątkowe show, które z pewnością, po raz 
kolejny przejdzie do historii swoim rozmachem i 
klimatem.

Odsłony w 2019 oraz w 2022 roku zostały bardzo 
ciepło przyjęte przez fanów muzyki elektronicznej i 
mówiąc o trzeciej edycji Dreamstate, śmiało można 
przyjąć, że to marka, która definiuje świat trance w 
Polsce. 

Największe gwiazdy gatunku oraz wyjątkowa oprawa 
sprawiają, że Dreamstate jest jednym  z najbardziej 
cenionych i pożądanych eventów.



Strefa VIP
Najwyższa jakość
Każda loża ma osobne wejście na trybuny,
gdzie znajdują się wygodne fotele zapewniające 
najlepszy widok na płytę.

Personalizacja
Potrzeby gości są dla nas priorytetem, dlatego
dołożymy wszelkich starań, by spełnić Państwa
oczekiwania.

Profesjonalna obsługa
Przez cały czas trwania wydarzenia do Państwa
dyspozycji są hostessy i obsługa kelnerska.

Wejście Premium
Dla gości VIP przeznaczone jest osobne wejście
na teren obiektu.



Strefa VIP
Nie ma pośpiechu!
Z pakietem VIP mogą Państwo wejść godzinę 
wcześniej i zostać w loży do godziny po 
zakończeniu wydarzenia.

Parking
Nie musicie się Państwo martwić o dostępność 
miejsc parkingowych: do każdych 4 zakupionych 
biletów przysługuje wjazdówka na parking VIP.

Catering Premium

Najlepsi szefowie kuchni przygotowują specjalne 
menu serwowane w restauracji z widokiem na 
scenę. Catering obejmuje: dania ciepłe oraz 
przekąski.

Dodatkowo serwowane są napoje typu soft oraz 
piwo do 3,5%. Goście mają też dostęp do 
płatnego baru w restauracji VIP.



Dreamstate Europe 2023 
Loże VIP

900 PLN
CENA BRUTTO OD OSOBY

W pakiecie:
• Wejście Premium
• Miejsce parkingowe VIP
• Profesjonalna obsługa 
• Dostęp do strefy cateringowej
• Piwo do 3,5%
• Napoje typu soft
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W celu zakupu biletu VIP 
prosimy o kontakt:

Marlena Wileńska

mwilenska@arenagliwice.com

+ 48 695 002 839

Sprawdź ofertę na nadchodzące wydarzenia:
OFERTA LOŻOWA

mailto:mwilenska@arenagliwice.com
https://arenagliwice.com/loze/
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