IMPREZY

FIRMOWE

Stadion Cracovii to nie tylko miejsce,
gdzie górę biorą piłkarskie emocje. Na
sali VIP z panoramicznym widokiem
na murawę stadionu odnajdą Państwo miejsce odpowiednie do zorganizowania eleganckiego bankietu
dla klientów lub „luźnej” imprezy dla
pracowników.
Nowoczesna i przestronna sala VIP
może zmieniać swoje przeznaczenie
zgodnie z Państwa wymaganiami.
Elegancko zaaranżowana przestrzeń

i szerokie panoramiczne okna, z których rozciąga się widok na stadion,
tworzą oryginalne wnętrze wyróżniające się standardem na tle klasycznych sal bankietowych.

do 450 miejsc siedzących. Każdy
hol posiada ok. 200 m2, który można łatwo zaaranżować pod potrzeby
klienta. Dużym atutem holi jest ich
przestronność i funkcjonalność.

Dodatkowo stadion dysponuje 4 dużymi holami w strefie SkyBox. Powierzchnie stanowią idealne miejsce
do przygotowania targów lub wystaw tematycznych, a także imprez
z dużą liczbą gości. Tak duża powierzchnia potrafi pomieścić nawet

SALA VIP OFERUJE:
• 472 miejsca na trybunach
• do 250 miejsc siedzących
na sali
• 400 m2 powierzchni
• zaplecze restauracyjne
i barowe
• foyer z kanapami i stolikami
• sprzęt audiowizualny (telebimy, nagłośnienie)
• oświetlenie LED
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CRACOVIA
DODATKOWA
OFERTA:
• specjalny wystrój sali np. na
imprezę tematyczną
• catering dostosowany do
potrzeb klienta
• wycieczka po stadionie
Cracovii
• spotkanie z piłkarzami i trenerem MKS Cracovia
• usługi fotograficzne i rejestracji video
• planowanie i organizacja
imprez

HOLE SKYBOX:
• 4 hole o powierzchni 200
m2
• do 450 miejsc siedzących
• duże, przestrzenne
• oświetlenie LED
• na jednym holu znajduje się
bar
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Pomieszczenie

Liczba miejsc siedzących

Liczba miejsc stojących

Powierzchnia

Wyposażenie

Sala VIP

220

400

450 m²

stoły, krzesła, skórzane sofy,
siedziska oraz telewizor LCD 60 cali

SkyBox
GOLD

10

18

25 m² + trybunka

podstawowy zestaw mebli wysokiej
jakości wraz z anekcem kuchennym
oraz telewizor LCD 32 cale

SkyBox
PLATINUM

25

30

40 m² + trybunka

podstawowy zestaw mebli wysokiej
jakości wraz z anekcem kuchennym
oraz telewizor LCD 42 cale

Hol w strefie SkyBox
(jest ich 4)

170

200

200 m²

skórzane sofy, stoły, bar, telewizory
LCD 32 cale

Mixzona

170

200

200 m²

skórzane sofy, stoły, bar, telewizory
LCD 40 cali

Recepcja VIP

30

200

250 m²

lada, sofy, stoliki
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IMPREZY

CRACOVIA

WESELA

STUDNIÓWKI

CRACOVIA
PASIASTE

Jeśli marzysz o tym, aby bawić się
do rana na weselu zorganizowanym
w eleganckiej sali VIP, zapraszamy na
stadion Cracovii. To idealne miejsce
na zorganizowanie wesela nie tylko
dla zapalonych fanów piłki nożnej.
Gwarantujemy, że nowoczesne wnętrze z widokiem na murawę stadionu
przypadnie do gustu także tym, którzy po prostu lubią nietypowe rozwiązania.

URODZINY

PIKNIKI

Stadion Cracovii to miejsce, gdzie
górę biorą nie tylko piłkarskie emocje. Zapraszamy do zorganizowania
razem z nami wyjątkowej imprezy
studniówkowej – gwarantujemy, że
na długo pozostanie w pamięci każdego licealisty. Do dyspozycji oddajemy Państwu elegancką salę VIP,
a także zapewniamy wyśmienity catering.
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IMPREZY

IMPREZY

CRACOVIA

OFERUJEMY:
• wynajem 15-osobowego
Skyboxa
• prezent dla jubilata w postaci piłki z podpisami drużyny
• gadżety dla wszystkich
uczestników urodzin
• pamiątkowe zdjęcie na murawie stadionu z piłkarzem
• konkurs rzutów karnych
z jednym z piłkarzy
• zwiedzanie stadionu

A może piknik na stadionie? Jeśli tak
to zapraszamy do organizacji koncertu lub zabawy dla dzieci na naszym terenie zielonym. Dysponujemy
obszarem o powierzchni 4 tys. m2
idealnym pod tego typu wydarzenia.
Przestrzeń ta jest o tyle funkcjonalna, że można zorganizować na nim
kilka zabaw jednocześnie, a dodatkowo postawić scenę z różnymi atrakcjami. W przypadku gdy pogoda nie
dopisze można się schronić pod trybuną stadionu, która pomoże przeczekać deszcz i nie zepsuć zabawy
gościom.

OFERUJEMY:
• boisko o wymiarach 105 na
68 metrów
• trybuny mieszczące 15 016
osób
• zadaszone trybuny
• system monitoringu
• oświetlenie murawy i trybun
• telebimy
• parking

KONCERTY

Stadion został zaprojektowany w ten
sposób, aby w krótkim czasie mógł
zmienić się w arenę widowisk scenicznych. Wraz z profesjonalną obsługą, która zapewni realizację każdego przedsięwzięcia, organizacja
koncertów i eventów dla licznej publiczności nie stanowi żadnego problemu.

bezpieczeństwa i świetnej zabawy
dla wszystkich uczestników. Scena,
na której odbywają się przedstawienia jest montowana na jednej z trybun, tak by wszystko co się na niej
dzieje, było widoczne dla wszystkich
uczestników koncertu. Wszystkie
trybuny są zadaszone, dzięki czemu
koncertu nie zepsują niekorzystne
warunki atmosferyczne.

CRACOVIA

IMPREZY

IMPREZY

CRACOVIA
OFERUJEMY:
• pojemność trybun 15 016
• system monitoringu,
• oświetlenie murawy
i trybun,
• telebimy,
• parking

Obiekt jest w pełni wyposażony i przystosowany do organizacji imprez
masowych, co stanowi gwarancję
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DODATKOWE

ATRAKCJE

Przedstawiamy Państwu wyjątkową
ofertę dotyczącą możliwości wynajęcia płyty głównej stadionu. Zorganizowanie meczu na stadionie to
dobry pomysł na event integracyjny
oraz okazja do tego, aby doświadczyć takich emocji, jakie towarzyszą
zawodowym piłkarzom wchodzącym
na murawę.

CRACOVIA

ORGANIZACJA
MECZU NA MURAWIE
GŁÓWNEJ STADIONU:

ORGANIZACJA
KONKURSU RZUTÓW
KARNYCH:

• wynajem murawy głównej
stadionu Cracovii
• boisko przygotowane do
meczu – linie meczowe, chorągiewki, bramki, piłki
• konferansjer prowadzący/
komentujący mecz
• organizacja trzech profesjonalnych sędziów piłkarskich
• oświetlenie meczowe główne
• udostepnienie telebimów
i nagłośnienia stadionu
• prezentacja drużyny na telebimach stadionu
• udostępnienie szatni piłkarskich z prysznicami i toaletami
• udostepnienie lejbików meczowych
• zabezpieczenie medyczne

• wynajem murawy główne
stadionu Cracovii
• boisko przygotowane do
meczu – linie meczowe, chorągiewki, bramki, piłki
• organizacja bramkarza
• organizacja jednego sędziego
• oświetlenie meczowe główne
• udostepnienie telebimów
i nagłośnienia stadionu
• udostępnienie szatni piłkarskich z prysznicami i toaletami
• zabezpieczenie medyczne
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ATRAKCJE

ATRAKCJE

CRACOVIA

CATERING

Podczas organizowanych na stadionie konferencji i bankietów oferujemy
Państwu catering na najwyższym
poziomie. Gwarantujemy indywidualne podejście do Klienta, najwyższy poziom oferowanych przez nas
usług, a także sprawność w zakresie
działań organizacyjnych.

CRACOVIA
Szef Kuchni, przygotuje menu dostosowane do potrzeb każdego wydarzenia. Z przyjemnością pomożemy
Państwu w przygotowaniu Państwa
uroczystości, zgodnie z Państwa sugestiami i oczekiwaniami.
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CATERING

CRACOVIA

CRACOVIA

KATARZYNA DROBNIEWICZ
Event Manager
RYNEK

BŁONIA

STADION

Telefon: +48 660 464 497
e-mail: katarzyna.drobniewicz@cracovia.pl

STADION:

BIURA:

30-111 Kraków Kałuży 1

30-552 Kraków Wielicka 101

e-mail: stadion@cracovia.pl

Telefon:
0 (12) 29 29 100
0 (12) 29 29 101
0 (12) 29 29 102
Fax:
0 (12) 655 18 82
e-mail: klub@cracovia.pl

WAWEL
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