Oferta Hospitality
Łączy Nas Widzew

HOSPITALITY
Stadion Widzewa to jeden z
najnowocześniejszych
obiektów piłkarskich w Polsce,
gdzie w komfortowych
warunkach można przeżywać
sportowe emocje.
Jednocześnie jest idealnym
miejscem do nawiązania
bliskich relacji biznesowych.
W specjalnej strefie VIP
tworzymy dla Państwa
warunki, które pozwalają
przeżywać niezapomniane
piłkarskie emocje.

Przestronna sala bankietowa trybuny
głównej z wyjściem na taras, może
gościć ponad 500 osób ceniących
sobie wygodę, jednocześnie
przebywających w samym centrum
sportowych zmagań.

VIP GOLD
Karnet zawiera:
 Pakiet spotkań rozgrywanych na stadionie

Widzewa w sezonie 17/18
 Karnet wystawiony na okaziciela
 Pakiet gadżetów klubowych
 Zniżka w sklepie klubowym w wysokości 15%
(przy wartości zakupu powyżej 100zł)

 Zniżka na zakup pojedynczych biletów w

wysokości 20% (maksymalnie 5 biletów)
 Miejsce parkingowe w przypadku zakupu dwóch
karnetów
 Dostęp do strefy cateringu z bogatą oferta dań
oraz alkoholi
 Karnet zawiera wstęp na mecze rozgrywane w
ramach Pucharu Polski

Kontynuacja – 1500/2900 zł
Cena karnetu runda - 1600 zł
Cena karnetu sezon – 3000 zł
17 spotkań rozgrywanych u siebie
ceny brutto

cena biletu – 220 zł

Dodatkowe korzyści dla posiadaczy Karnetu:
• pierwszeństwo przy zakupie karnetu na
sezon 2018/2019
• doskonały sposób na wykorzystanie
funduszu socjalnego
• oryginalny pomysł na spotkanie
integracyjne dla Pracowników
• sprawdzona forma motywacji
Pracowników
• budowanie relacji z Partnerami
Biznesowymi

VIP PLATINUM
Karnet zawiera:
 Wszystkie świadczenia zawarte w pakiecie
VIP GOLD
 Członkostwo w Widzewskim Klubie Biznesu
 Pakiet reklamowy:
•
•
•
•

Logotyp na oficjalnej stronie klubu
Wywiad, artykuł, link sponsorowany
Logo w transmisjach Widzew TV
Informacja o profilu firmy wraz z aktywnym linkiem

 Udział w spotkaniach Widzewskiego Klubu

Biznesu
 Szkolenia Coachingowe
 Zniżki oraz pierwszeństwo przy zakupie
świadczeń reklamowych
 Miejsce parkingowe w przypadku zakupu dwóch
karnetów

Kontynuacja – 2000/3800 zł
Cena karnetu runda - 2500 zł
Cena karnetu sezon – 4500 zł
17 spotkań rozgrywanych u siebie

ceny netto (23% vat)

Dodatkowe korzyści dla posiadaczy Karnetu:
• pierwszeństwo przy zakupie karnetu na
sezon 2018/2019
• doskonały sposób na wykorzystanie
funduszu socjalnego
• oryginalny pomysł na spotkanie
integracyjne dla Pracowników
• sprawdzona forma motywacji
Pracowników

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie
Reaktywacja Tradycji Sportowych
Widzew Łódź
ul. Widzewska 69A, 92-308 Łódź
Adres do korespondencji:
Aleja Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź

Telefon / mail
Łukasz Kolecki
tel. 501 739 282
www.widzew.com
lukasz.kolecki@widzew.com

Dane podstawowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi
Numer KRS: 0000565812
NIP: 7282803037
REGON:361919120
Nr konta BZ WBK 85 1090 2590 0000 0001 3083 2649

