KLUB BIZNESOWY
LEGII WARSZAWA
Zapraszamy do przestrzeni VIP na Trybunie Zachodniej,
obejmującej strefy Gold Club, Legends Club i Silver Club. Sektor
biznesowy to ponad 1,7 tys. eleganckich, skórzanych foteli,
zlokalizowanych w najlepszym miejscu na stadionie - tuż nad
strefą zawodników i ławek rezerwowych.
Klub Biznesowy Legii Warszawa to prestiżowe miejsce, do
którego można zaprosić swoich partnerów i klientów, nawiązać
relacje biznesowe, spędzić czas w wyjątkowej atmosferze
w połączeniu ze sportowymi emocjami. Najwyższej klasy serwis
cateringowy zapewnia Belvedere Catering by Design.

LEGENDS CLUB
Poczujesz się częścią Legii. Legia to Ty, Twoi goście, to cała
otoczka piłkarskiego święta w towarzystwie legendarnych
piłkarzy i trenerów. Liczą się dla Ciebie ludzie, miejsce
i wspólnie spędzony czas. Dla Ciebie mecz to więcej niż 90
minut i więcej niż boisko.
Nowość w ofercie biznesowej Legii Warszawa. Ekskluzywna
przestrzeń VIP, w której poza osobistościami ze świata
biznesu spotykają się także legendarni piłkarze i trenerzy
klubu. Przed każdym meczem na specjalnej scenie
z brandingiem strefy popularni dziennikarze sportowi
odbywają rozmowę z zaproszonym gościem w towarzystwie
Klientów. Sala o ustawieniu koktajlowym ze strefą chillout,
a także możliwością wykupienia dedykowanych miejsc przy
dziesięcioosobowych stolikach.

SEZON 2022/2023
• dostępność strefy od dwóch godzin przed meczem do
godziny po meczu (łącznie do pięciu godzin)
• catering serwowany przez Belvedere Catering by Design:
dania ciepłe i zimne, przekąski, napoje, stacja live cooking,
stacja „Chłopskie Jadło”
• piwo bezalkoholowe Heineken oraz Warka Radler
• spotkanie z legendarnymi piłkarzami i szkoleniowcami klubu
• transmisja konferencji pomeczowej trenera Legii Warszawa
• karnety na okaziciela
• karta parkingowa do każdych trzech karnetów
• atrakcje dla dzieci w foyer: strefa gamingowa SHIF7,
animacje przeprowadzane przez sekcje Legii
• koce w okresie zimowym

INNE WYDARZENIA
W KLUBIE BIZNESOWYM
• pierwszeństwo zakupu oraz preferencyjna cena na bilety
VIP na mecz towarzyski Legia Warszawa – Celtic Glasgow
• gwarantowany udział w kolacji połączonej z oglądaniem
finału Ligi Mistrzów 2023
• możliwość zarezerwowania na preferencyjnych
warunkach cenowych stolika na event oglądania meczów
Reprezentacji Polski na XXII Mistrzostwach Świata w Piłce
Nożnej 2022 w Katarze

DODATKOWE KORZYŚCI
• dwa zaproszenia dla gości do strefy Legends Club na
jeden mecz sezonu 2022/23 przy zakupie każdych ośmiu
karnetów*
• pierwszeństwo przy zakupie oraz cena preferencyjna na
pakiety VIP w sezonie 2023/24
• 10% rabatu na zakup dodatkowych biletów do strefy VIP
na mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy
• 15% rabatu w Legia FanStore
• specjalne ceny na inne usługi oferowane przez Legię
Warszawa, tj. organizacja spotkania, bankietu, konferencji
• dostęp do pozameczowych wydarzeń networkingowych
organizowanych przez Legię Warszawa
* za wyjątkiem meczów z Górnikiem Zabrze, Pogonią Szczecin, Lechią Gdańsk,
Widzewem Łódź, Rakowem Częstochowa oraz Lechem Poznań

CENY KARNETU 2022/2023
LEGENDS CLUB

cena*

oszczędność

z karnetem
VIP 21/22

7 500

4 200

bez karnetu

8 500

3 200

z karnetem
VIP 21/22

8 250

3 450

bez karnetu

9 350

2 350

wszyscy

9 750

1 400

24.06–11.07

12.07–20.07

20.07–24.07

*Wszystkie kwoty są kwotami brutto i uwzględniają podatek VAT w wysokości 8%.

MECZE W SEZONIE

CENY KARNETU 2022/2023
Z MIEJSCEM PRZY STOLIKU

cena*

oszczędność

z karnetem
VIP 21/22

9 000

4 200

bez karnetu

10 000

3 200

z karnetem
VIP 21/22

9 900

3 300

bez karnetu

11 000

2 200

wszyscy

11 700

850

24.06–11.07

12.07–20.07

20.07–24.07

*Wszystkie kwoty są kwotami brutto i uwzględniają podatek VAT w wysokości 8%.

MECZE W SEZONIE

email: vip@legia.pl
telefon: (+48) 513 111 673

BIZNES.LEGIA.COM

