


Turniej UEFA EURO 2020TM po raz pierwszy w swojej 60 – letniej historii zostanie rozegrany 

w 12 miastach na terenie Europy: w Rzymie, Baku, Saint Petersburgu, Kopenhadze, 

Amsterdamie, Bukareszcie, Londynie, Glasgow, Bilbao, Dublinie, Monachium i Budapeszcie. 

W rozgrywkach wezmą udział dwadzieścia cztery drużyny z całej Europy, zakwalifikowane 

do finałowej fazy w ramach European Qualifiers oraz UEFA Nations League. 

Już w marcu Reprezentacja Polski rozpocznie walkę w grupie G o awans do turnieju UEFA EURO 

2020. Pięć spotkań eliminacyjnych odbędzie się na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

Prezentujemy Państwu ofertę ekskluzywnych pakietów biznes, przygotowanych z myślą  

o spełnieniu Państwa oczekiwań.

Zapraszamy do wspólnego kibicowania naszej Reprezentacji korzystając z najwyższej jakości 

serwisu w strefach biznes. 

GRUPA G
Eliminacje UEFA EURO 2020TM

Polska

Austria

Izrael

Słowenia

FYR Macedonia

Łotwa
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WPROWADZENIE



Mecze eliminacyjne do Mistrzostw Europy UEFA EURO 2020
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TERMINARZ
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POLSKA - ŁOTWA
24 marca 2019, godz. 20:45

POLSKA - IZRAEL
10 czerwca 2019, godz. 20:45

POLSKA - AUSTRIA
9 września 2019, godz. 20:45

POLSKA - MACEDONIA
13 października 2019, godz. 20:45

POLSKA - SŁOWENIA
19 listopada 2019, godz. 20:45

FINAŁ PUCHARU POLSKI
2 maja 2019, PGE Narodowy
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STREFY BIZNES

Stadion PGE Narodowy nazywany „Domem Reprezentacji Polski” ponownie stanie się miejscem niepowtarzalnych piłkarskich emocji, których mogą  

Państwo doświadczyć w prestiżowych przestrzeniach stref biznes.

Aby wspólnie dopingować naszą drużynę narodową zapraszamy do zakupu miejsc w trzech dostępnych strefach, idealnie dopasowanych do umacniania 

kluczowych kontaktów biznesowych:

• Loże – loże 8/10/12/24 osobowe (trybuna zachodnia i wschodnia)

• Gold – strefa biznes zlokalizowana na trybunie zachodniej (sektory V)

• Silver – strefa biznes zlokalizowana na trybunie wschodniej (sektory C)

W ramach oferowanego pakietu 5+1, zyskują Państwo możliwość uczestniczenia w pięciu meczach eliminacyjnych oraz Finale Pucharu Polski,  

który odbędzie się 2 maja 2019 na stadionie PGE Narodowy. 
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LOŻE
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Loże to oddzielne, doskonale zlokalizowane wzdłuż linii bocznej boiska pomieszczenia, 

których prestiżowe wnętrza spełnią oczekiwania najbardziej wymagających 

klientów. Przestrzenie Lóż Biznesowych są miejscem z dużym potencjałem korporacyjnym,  

w których możliwe jest zawieranie bądź podtrzymywanie relacji ze strategicznymi  

partnerami. 

W oferowanych lożach zarówno gospodarze jak i goście będą mogli dzielić piłkarskie  

emocje, korzystając z najwyższej jakości cateringu oraz dedykowanego serwisu. 

Dostępne są w pełni wyposażone Loże 8/10/12/24 – osobowe zlokalizowane na trybunie 

zachodniej i wschodniej. 
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• Miejsce w prywatnej loży zlokalizowanej na trybunach stadionu wzdłuż linii bocznej  

boiska z komfortowymi fotelami na trybunie bezpośrednio przed lożą

• Doskonały widok z wnętrza loży na murawę boiska przez przeszkloną ścianę

• Najwyższej jakości catering z profesjonalną obsługą kelnerską oraz bezpłatnymi  

napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi 

• Transmisja meczu na ekranach telewizyjnych w loży

• Upominek piłkarski dla wszystkich gości

• Karty parkingowe (2 karty na każdą Lożę) na parking podziemny

• Strefa Loże jest dostępna dla gości dwie godziny przed meczem i godzinę po jego  

zakończeniu

LOŻE
ELEMENTY PAKIETU
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Korzystając z przestronnych wnętrz mniej formalnej strefy Gold, z bezpośrednim 

wyjściem na trybuny, mogą Państwo nawiązać bądź umocnić relacje biznesowe, a także 

pozyskać nowych partnerów czy klientów. 

Strefa Gold oferuje Państwu wygodne fotele na trybunie głównej, sektory V 

na stadionie PGE Narodowy, z najlepszą widocznością boiska w bezpośrednim  

sąsiedztwie strefy z cateringiem. 

 

Dogodne usytuowanie pozwoli Państwu w pełni poczuć niezapomniane emocje  

towarzyszące występom Reprezentacji  Polski.

GOLD
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• Komfortowe fotele zlokalizowane na trybunie głównej (zachodniej) w sektorach V,  

z bezpośrednim dostępem do restauracji

• Najwyższej jakości catering z profesjonalną obsługą oraz bezpłatnymi napojami  

alkoholowymi i bezalkoholowymi 

• Transmisja meczu na żywo na telewizorach zainstalowanych w całej strefie Gold 

• Możliwość zakupu pakietu minimum 4 miejsc Biznes Gold

• W przypadku rezerwacji pakietu 5+1 (pięć meczów eliminacyjnych oraz Finał Pucharu Polski 

2019):

 - gwarantowana rezerwacja stolika z miejscami siedzącymi oraz karta parkingowa*

 - upominek dla każdego gościa

 - dedykowana stacja live cooking

• Wstęp do strefy Gold możliwy na dwie godziny przed meczem i godzinę po jego zakończeniu

* do wyczerpania dostępności  

GOLD
ELEMENTY PAKIETU
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Piłkarskiej atmosfery doświadczyć mogą Państwo również w trzeciej przygotowanej  

strefie – Silver, znajdującej się na wschodniej trybunie.

Na okazję zbliżających się spotkań przygotowane zostaną miejsca zlokalizowane  

w Galerii oraz Centrum Konferencyjnym (przydział miejsc w zależności od kolejności  

rezerwacji), w których będą mogli Państwo zająć miejsca przy dedykowanych stolikach  

10-osobowych, aby wspólnie z zaproszonymi gośćmi nie tylko przeżywać emocje  

rozgrywające się na boisku, ale również skorzystać z przygotowanego najwyższej jakości  

cateringu. 

Nabywając pakiet 5+1 (pięć meczów eliminacyjnych oraz Finał Pucharu Polski 2019)  

zyskują Państwo gwarancję rezerwacji dedykowanych stolików w prestiżowej Galerii,  

która posiada bezpośrednie wyjście na trybuny. 

SILVER
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• Komfortowe fotele usytuowane na trybunie wschodniej, sektory C

• Catering w restauracjach usytuowanych w Galerii/Centrum Konferencyjnym 

• Dedykowane stoliki 10-osobowe w każdej z dostępnych sal

• Catering z profesjonalną obsługą oraz bezpłatnymi napojami alkoholowymi  

i bezalkoholowymi dostępny podczas całego pobytu w strefie Silver 

• Oferta skierowana do grup min. 10-osobowych

• Upominek piłkarski 

• Na każde 10 miejsc przypada 1 karta parkingowa 

• W przypadku rezerwacji pakietu 5+1 pierwszeństwo rezerwacji stolików w Galerii* 

• Wstęp do Restauracji Silver możliwy na dwie godziny przed meczem i godzinę po jego  

zakończeniu

* do wyczerpania dostępności  

SILVER
ELEMENTY PAKIETU
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CENNIK
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• Na każde ze spotkań mają Państwo możliwość zaproszenia innych gości.

• Oferta ważna pod warunkiem dostępności.

Podane ceny nie zawierają podatku VAT (8%) 

*   W powyższym cenniku podano ceny za miejsce. Z uwagi na fakt, że Loże są sprzedawane w całości, aby uzyskać łączną kwotę, należy pomnożyć  cenę za miejsce 

przez liczbę miejsc w Loży

Nazwa pakietu
Cena za miejsce w pakiecie 5+1

5 meczów eliminacyjnych
oraz Finał Pucharu Polski 2019

Polska-Łotwa
24 marca 2019

Polska-Izrael
10 czerwca 2019

LOŻE 12.900 zł 2.800 zł 2.800 zł

GOLD 6.900 zł 1.500 zł 1.500 zł

SILVER 4.900 zł 1.100 zł 1.100 zł



+48 (22) 551 22 98 

hospitality@pzpn.pl

KONTAKT


