OFERTA WYNAJMU
LÓŻ BIZNESOWYCH

Miło nam powitać państwa na najnowocześniejszym obiekcie
sportowym w polsce. Stadion Legii Warszawa to nowoczesny,
wielofunkcyjny, pięciokondygnacyjny, spełniający najwyższe
światowe standardy obiekt.

OFERTA WYNAJMU
LÓŻ BIZNESOWYCH
•N
 iespotykana dotychczas jakość i komfort oglądania meczów
oraz ekskluzywne miejsce prestiżowych spotkań.
•D
 o Państwa dyspozycji oddajemy wyjątkowe miejsce, unikalny
obiekt, nie tylko sportowy, ale także konferencyjny i biznesowy,
z bogatym zapleczem hospitality.
•B
 usiness Club na Trybunie Zachodnie to miejsce, które,
wierzymy, dostarczy mnóstwa niezapomnianych wrażeń
sportowych, gdzie w oryginalny i prestiżowy sposób można
również realizować swoje plany biznesowe.
•B
 usiness Club to część Trybuny Zachodniej dostępna
jedynie dla członków Klubu Biznesowego, do grona których
chcielibyśmy serdecznie Państwa zaprosić. Oferowany pakiet
w sektorze VIP / Biznes będzie obejmował wszystkie mecze,
których Legia Warszawa będzie gospodarzem.

PAKIET DIAMOND
To oferta wynajmu komfortowych, zapewniających pełną
prywatność lóż biznesowych. Stworzony dla klientów, którzy
o stadionie legii myślą takżae w kontekście poza meczowych
spotkań biznesowych w niepowtarzalnych, ekskluzywnych
wnętrzach własnej loży w najbardziej prestiżowej części
stadionu.
Strefa DIAMOND to 42 komfortowe, dwunastoosobowe loże
biznesowe znajdujące się na trzecim i czwartym poziomie
Trybuny Zachodniej. Wynajęcie loży stwarza możliwość
personalizacji pomieszczenia, które jest dostępne nie tylko
w dni meczowe, ale również każdego innego dnia. Loża posiada
12 miejsc zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz trybuny (część
zewnętrzna jest ogrzewana).

OFERTA DOSTĘPNA DLA
CZŁONKÓW DIAMOND CLUB
Niespotykana dotychczas jakość i komfort oglądania meczów
oraz ekskluzywne miejsce prestiżowych spotkań.
•D
 o Państwa dyspozycji oddajemy wyjątkowe miejsce, unikalny
obiekt, nie tylko sportowy, ale także konferencyjny i biznesowy,
z bogatym zapleczem hospitality.
•B
 usiness Club na Trybunie Zachodnie to miejsce, które,
wierzymy, dostarczy mnóstwa niezapomnianych wrażeń
sportowych, gdzie w oryginalny i prestiżowy sposób można
również realizować swoje plany biznesowe.
•B
 usiness Club to część Trybuny Zachodniej dostępna
jedynie dla członków Klubu Biznesowego, do grona których
chcielibyśmy serdecznie Państwa zaprosić. Oferowany pakiet
w sektorzeVIP / Biznes będzie obejmował wszystkie mecze,
których Legia Warszawa będzie gospodarzem.

OFERTA DOSTĘPNA DLA
CZŁONKÓW DIAMOND CLUB
• Prywatny bufet dań zimnych, gorący i deserów dla 12 osób.
• Możliwość korzystania z loży dwie godziny przed meczem.
• Rabat 15% w sklepie VIP na trybunie zachodniej.
• Profesjonalna obsługa kelnerska.
• Możliwość skorzystania z czterech miejsc parkingowych.
• WIFI
• Monitor 46 cali.
• Możliwość aranżacji wnętrza loży.
• Wyodrębniona 12-osobowa trybuna ze skórzanymi fotelami.
• Wydzielone miejsce na parkingu.
•Specjalna oferta na mecze wyjazdowe z drużyną
Legii Warszawa.

ZAPŁATA ZA KAŻDY ROK WYNAJMU
okres obowiązywania
umowy

rok obowiązywania
umowy

cena netto*

3 LATA

1 ROK

490 000

2 LATA

1 ROK

520 000

1 ROK

1 ROK

540 000

Cena wynajmu lóż biznesowych na stadionie legii warszawa uzależniona jest od długość
zawartej umowy najmu – od roku do trzech lat.

biznes@legia.pl
imprezy@legia.pl
maciej.szewczyk@legia.pl

