
Czy chciałbyś w czasie UEFA EURO 2012TM

zabrać swoich przyjaciół do najbardziej
prestiżowego miejsca w Poznaniu?



Oficjalna Strefa Kibica oferuje program hospitality dla Ciebie i Twoich przyjaciół

wyjątkowe emocje
hospitality elitarne towarzystwoprestiż



Od wielu lat Poznań nie gościł tak prestiżowej imprezy, jak Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. 
Stolica Wielkopolski jako jedno z nielicznych miast w Polsce będzie miejscem zmagań nie tylko 
gwiazd europejskiego sportu, ale także miejscem wizyty wielu wyjątkowych gości. Pakiety 
hospitality poznańskiej Oficjalnej Strefie Kibica pozwolą każdemu znaleźć się w centrum jednej 
z najbardziej prestiżowych imprez na świecie.

Strefa Hospitality w poznańskiej Oficjalnej Strefie Kibica to ekskluzywna, wydzielona przestrzeń 
600 m2 zaprojektowana z dbałością o design i ekologię w trójpoziomowym obiekcie z własną restau- 
racją, lożami oraz częściowo zadaszonym tarasem. Każdego dnia będzie mogła przyjąć do 200 
gości, którzy będą mogli korzystać z klimatyzowanych pomieszczeń, będą mieli zagwarantowane 
bezpośrednie sąsiedztwo sceny i telebimu, najwyższej jakości zimne przekąski, dania gorące 
oraz szeroki wybór napojów i drinków. Nigdzie indziej nie będzie można poczuć się bardziej 
komfortowo niż w Strefie Hospitality w Oficjalnej Strefie Kibica UEFA EURO 2012™.

Stefa Hospitality w poznańskiej Oficjalnej Strefie Kibica zapewnia nie tylko możliwość oglądania 
wszystkich meczów Mistrzostw Europy z najlepszych miejsc znajdujących się na tarasie budynku, 
ale także to, że każdy jej gość będzie mógł się poczuć częścią UEFA EURO 2012™ i doświadczyć 
wyjątkowych przeżyć związanych z piłką nożną.

W czasie 24 dni będziemy oglądać nie tylko zmagania szesnastu najlepszych europejskich reprezen-
tacji piłkarskich walczących o trofeum Henry'ego Delaunay'a, ale także zagraniczne gwiazdy muzyki, 
czołowe polskie zespoły rockowe i hip-hopowe, filmy fabularne i animowane, pokazy sportowe, 
taneczne i artystyczne.



Zajmij swoje miejsce w najlepszym towarzystwie Strefy Hospitality Oficjalnej Strefy Kibica



Strefa Hospitality Oficjalnej Strefy Kibica w Poznaniu zapewnia:

- dostęp do ekskluzywnego, trójpozio-
mowego obiektu z restauracją 
i recepcją na parterze, czterema 
luksusowymi lożami na pierwszym 
piętrze i przestronnym, zadaszonym 
tarasem z barem na drugiej kondy-
gnacji w czasie otwarcia Strefy Kibica;

- możliwość korzystania z klimatyzowa-
nych pomieszczeń urządzonych 
z dbałością o design i ekologię;

- najlepsze miejsca w bezpośrednim 
sąsiedztwie sceny i telebimu;

- najwyższej jakości zimne przekąski, 
dania gorące oraz szeroki wybór 
napojów i drinków przed, w czasie 
i po meczach;

- możliwość prezentacji firmy 
i niepowtarzalną szansę nawiązania 
nowych kontaktów biznesowych.



Wybierz pakiet hospitality dla siebie i przyjaciół



Dostępne pakiety PLATINUM zostały optymalnie dopasowane do harmonogramu meczów 
UEFA EURO 2012™ oraz innych wydarzeń w poznańskiej Oficjalnej Strefie Kibica:

Pakiet PLATINUM ALL – (oferta przygotowywana indywidualnie, cena do negocjacji)

Najbardziej ekskluzywny spośród wszystkich dostępnych pakietów. Posiadacz tego pakietu�otrzyma własną lożę na cały czas 

trwania UEFA EURO 2012™ z możliwością indywidualnego doboru wystroju wykraczającego poza standardowy branding. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu posiadacz pakietu PLATINUM ALL może w ramach poznańskiej Strefy Kibica stworzyć oryginalną 

wizytówkę swojej firmy w postaci miejsca, do którego może zaprosić aktualnych i potencjalnych kontrahentów. Operator Strefy 

gwarantuje wysoki standard wykończenia i wyposażenia loży klienta. Posiadacze pakietu PLATINUM ALL otrzymają określoną 

liczbę biletów na każdy dzień trwania Mistrzostw Europy, także tych, w których nie będą rozgrywane mecze piłki nożnej, 

a w Strefie będą odbywać się różnego rodzaju eventy, w tym przede wszystkim koncerty zagranicznych i polskich gwiazd. 

Liczba biletów odpowiadać będzie liczbie miejsc w loży.

Pakiet PLATINUM DAY – cena od 4188 zł

Pakiet ten oferuje własną, dedykowaną lożę na okres jednego wybranego dnia, bez możliwości jej adaptacji. Operator Strefy 

gwarantuje wysoki standard wykończenia i wyposażenia loży klienta. Każda z lóż ma przypisaną obsługę w zakresie cateringu. 

Posiadacz pakietu otrzyma określoną liczbę biletów (odpowiadającą ilości miejsc w loży) na dany dzień.

Pakiet PLATINUM DAY / CAŁA STREFA VIP (oferta przygotowywana indywidualnie, cena do negocjacji)

Pakiet umożliwia ekspozycję materiałów reklamowych w całej strefie hospitality, w konkretnym, uzgodnionym wcześniej dniu. 

Tego dnia klient ma możliwość ekspozycji i prowadzenia działań promocyjnych w obszarze strefy hospitality. Takie rozwiązanie 

pozwala klientom zaistnieć bądź ugruntować swoją pozycję wśród gości, którzy bardzo często są obecnymi bądź potencjalnymi 

kontrahentami. W pakiecie PLATINUM DAY / CAŁA STREFA HOSPITALITY klient otrzymuje bilety nie tylko do swojej loży, 

ale także określoną pulę dodatkowych biletów do strefy VIP. W skład pakietu wchodzi również jednodniowy pakiet 

miejsc parkingowych.



Wybierz pakiet hospitality dla siebie i przyjaciół



Dostępne pakiety GOLD zostały optymalnie dopasowane do harmonogramu meczów 
UEFA EURO 2012™ oraz innych wydarzeń w poznańskiej Oficjalnej Strefie Kibica:

Pakiet GOLD ALL – cena od 9257 zł 

Jednoosobowe zaproszenie umożliwiające przebywanie w strefie hospitality, z wyłączeniem loży, w trakcie całych Mistrzostw. 

Posiadacz pakietu GOLD ALL ma dostęp do wszystkich atrakcji strefy hospitality z wyłączeniem pierwszego poziomu. Obecność 

w strefie hospitality, czyli przynależność do niezwykle elitarnej grupy gości, daje posiadaczowi takiego pakietu nieograniczone 

możliwości nawiązywania kontaktów biznesowych.

Pakiet GOLD DAY cena od 349 zł

Jednoosobowe zaproszenie umożliwiające przebywanie w strefie hospitality, z wyłączeniem loży, przez jeden dzień.

Pakiet GOLD EXTENDED 

Jednoosobowe czterodniowe zaproszenie umożliwiające przebywanie w strefie hospitality (z wyłączeniem loży) przez jeden dzień. 

Atutem pakietu jest możliwość kibicowania na stadionie oraz w Strefie Kibica. Właściciel pakietu otrzymuje bowiem bilet na jeden 

z meczów UEFA EURO 2012TM na stadionie przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu. W zależności od wybranego biletu na mecz, pakiet 

GOLD EXTENDED jest dostępny w następujących opcjach:

- 1 opcja: Pakiet GOLD DAY w dniach 8, 9, 10, 11 czerwca oraz bilet na mecz Irlandia–Chorwacja w dniu 10 czerwca o godz. 20.45;

- 2 opcja: Pakiet GOLD DAY w dniach 14, 15, 16, 17 czerwca oraz bilet na mecz Włochy– Chorwacja w dniu 14 czerwca o godz. 18.00;

- 3 opcja: Pakiet GOLD DAY w dniach 15, 16, 17, 18 czerwca oraz bilet na mecz Włochy– Irlandia w dniu 18 czerwca o godz. 20.45.



tel. +48 665 230 845
e-mail: ticket@strefakibica.poznan.pl

www.poznan.pl/uefaeuro2012/sterfakibica


