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OFERTA PREMIUM

Fryderyk Festiwal 2023
22.04.2023



Fryderyk Festiwal
Fryderyki – najbardziej prestiżowe nagrody muzyczne 
w naszym kraju – ponownie zostaną wręczone na Śląsku! 

Już 22 kwietnia w Arena Gliwice odbędzie się wieńcząca 
Fryderyk Festiwal Gala Muzyki Rozrywkowej i Jazzu, 
podczas której poznamy laureatów najważniejszych 
nagród polskiej branży muzycznej.

„Nieskończone emocje” – to hasło reklamowe 
nowoczesnego obiektu Arena Gliwice, a Fryderyk Festiwal 
i będąca punktem kulminacyjnym gala doskonale się 
w nie wpisują. Choć większość artystów, którzy będą 
gośćmi wieczoru, poznamy dopiero 22 i 23 marca po 
ogłoszeniu nominacji do Fryderyków, to już wiadomo, że 
ceremonię wręczenia statuetek w kategoriach muzyki 
rozrywkowej i jazzu uświetni koncert z udziałem 
najgorętszych nazwisk polskiej sceny muzycznej.

Na scenie Areny Gliwice zagoszczą najgorętsze nazwiska 
polskiej branży muzycznej, m.in. T.Love, Mrozu, Sara 
James, Julia Wieniawa, Szczyl, Smolasty i zespół 
Behemoth!



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.



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, napoje typu soft
oraz kawę i herbatę. Do dyspozycji gości jest 
również płatny bar w restauracji VIP.



Fryderyk Festiwal 2023
Loże VIP

350 PLN
CENA BRUTTO OD OSOBY

W pakiecie:
• Wejście Premium
• Miejsce parkingowe VIP
• Profesjonalna obsługa 
• Dostęp do strefy cateringowej
• Dostęp do płatnego baru w restauracji VIP
• Napoje typu soft oraz kawa i herbata
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Marlena Wileńska

mwilenska@arenagliwice.com

+ 48 695 002 839

Nadchodzące wydarzenia

Sprawdź ofertę:
OFERTA LOŻOWA

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