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SŁOWO  
PREZYDENTA 
JACKA 
MAJCHROWSKIEGO
FOREWORD BY 
MAYOR JACEK 
MAJCHROWSKI

Szanowni Państwo,

Od wielu lat z radością i satysfakcją obserwujemy rosnącą 
popularność Krakowa. Dawna stolica Polski zachwyca 
swoim historycznym i kulturowym dziedzictwem oraz 
wyjątkową atmosferą, którą szczególnie cenią sobie goście 
odwiedzający miasto. Kraków przyciąga miliony turystów 
rocznie, jest prężnie działającym ośrodkiem akademickim 
i centrum biznesowym – idealnym miejscem do lokalizacji 
wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych, 
konferencji i kongresów.

Budując TAURON Arenę Kraków, jedną z największych  
i najnowocześniejszych hal widowiskowo-sportowych 
na świecie, chcieliśmy wzmocnić konkurencyjność na- 
szego miasta jako centrum wielkich krajowych i mię- 
dzynarodowych wydarzeń.

Dziś, po czterech latach funkcjonowania obiektu możemy 
z satysfakcją powiedzieć, że cel został osiągnięty. TAURON 
Arena Kraków stała się dla Krakowa promocyjnym okrę- 
tem flagowym. Od pierwszych chwil swego istnienia pozo-
staje miejscem wydarzeń, w których do tej pory udział 
wzięło ponad dwa miliony osób.

Do odwiedzin w Krakowie i TAURON Arenie Kraków za- 
chęcam także Państwa. Jestem przekonany, że wizyta ta  
dostarczy Państwu niezapomnianych wrażeń.

Dear Sir or Madam,

It is with joy and satisfaction that we have been observing  
the growing popularity of Krakow for many years now.  
The former Polish capital enchants with its historical 
and cultural heritage and the unique atmosphere that is 
particularly appreciated by the guests visiting the city. 
Krakow attracts millions of tourists every year, and is  
a thriving academic and business centre – an ideal place 
for all kinds of cultural and sports events, conferences 
and congresses.

By building TAURON Arena Krakow, one of the largest and 
most modern sports and entertainment halls in the world, 
we wanted to strengthen the competitiveness of our city as  
the centre of great national and international events.

Today, after almost four years of operation of the facility, we  
can say with satisfaction that the goal has been achieved. 
TAURON Arena Krakow has become the flagship 
promoting the city. From the very first moment of its 
existence, it has remained a place of events, in which over 
two million people have taken part.

I am also encouraging you to visit Krakow and TAURON 
Arena Krakow. I am convinced that the visit will be an unfor- 
gettable experience.

# K R A K O W

Jacek Majchrowski 
Prezydent Miasta Krakowa 
Mayor of the City of Krakow
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Szanowni Państwo!

Jeśli szukają Państwo wyjątkowego miejsca, które daje  
nieograniczone możliwości organizacji imprez każdej  
skali – zapraszamy do TAURON Areny Kraków, obiek-
tu, który stał się kulturalną, sportową i biznesową wizy-
tówką Krakowa.

Wybierając TAURON Arenę Kraków na miejsce orga- 
nizacji swojego wydarzenia otrzymują Państwo „w pakie- 
cie” Kraków, najbardziej rozpoznawalne na świecie pol-
skie miasto. Liczne zabytki, muzea, teatry, obiekty  
sportowe, setki imprez kulturalnych i sportowych w roku,  
rozbudowana baza hotelowa i gastronomiczna oraz moż-
liwość łatwego i szybkiego dotarcia do Krakowa samo-
chodem, koleją czy samolotem – to wszystko sprawia,  
że goście chętnie przyjeżdżają do stolicy Małopolski.

Do Państwa dyspozycji oddajemy wielofunkcyjny obiekt, 
który mieści 22 tysiące osób. Oprócz Areny Głównej,  
z wygodnym zapleczem dla artystów, sportowców  
i ekip technicznych, oferujemy Państwu pełne zaplecze  
gastronomiczne z doskonałą obsługą, parkingi, sale  
konferencyjne i strefę VIP dla najbardziej wymagających  
widzów. Wsparcie zapewni Państwu zespół Agencji Roz-
woju Miasta S.A., który zawsze służy fachową pomocą.

Współpracujemy z największymi światowymi i polskimi 
agencjami organizującymi koncerty, festiwale i spektakle,  
z klubami i federacjami sportowymi, z urzędami i jed- 
nostkami miejskimi oraz firmami organizującymi kon- 
ferencje, kongresy i eventy branżowe. Fakt, że do nas  
wracają z kolejnymi gwiazdami i imprezami, jest dla nas  
najlepszą rekomendacją.

Teraz czekamy na Państwa wydarzenie. 
Do zobaczenia w TAURON Arenie Kraków. 

Dear Sir or Madam,

If you are looking for a unique place that presents unlimited 
possibilities for organizing events of any scale – come to  
TAURON Arena Krakow, the facility that has become a cul- 
tural, sports and business showcase of Krakow.

Choosing TAURON Arena Krakow as the place for organiz-
ing your event, you receive as part of the ‘package’ Krakow,  
the most recognizable Polish city in the world. Numerous 
monuments, museums, theatres, sports facilities, hundreds 
of cultural and sports events every year, an extensive hotel 
and restaurant infrastructure, and the possibility to easily and 
quickly reach Krakow by car, train or plane – all this makes  
the capital of Lesser Poland a popular destination.

We offer you a multi-functional facility that can accommo-
date 22,000 people. In addition to the Main Arena with 
amenities for artists, sportsmen and technical teams, we 
offer you full catering facilities with excellent service, car 
parks, conference rooms and a VIP zone for the most de-
manding viewers. Support will be granted by the team of the 
Municipal Development Agency, always providing profes-
sional assistance.

We work with the largest international and Polish agencies 
organizing concerts, festivals and performances, with sports 
clubs and federations, with offices and municipal institutions 
as well as companies organizing conferences, congresses 
and industry events. The fact that they return to us with more 
stars and events is the best recommendation.

We are now waiting for your event. 
See you at TAURON Arena Krakow. 

Małgorzata Marcińska 
Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Miasta S.A. 

President of the Management Board of the  
Municipal Development Agency in Krakow

Jacek Gryzło 
Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Miasta S.A. 

Vice President of the Management Board of the  
Municipal Development Agency in Krakow

LIST ZARZĄDU 
AGENCJI ROZWOJU 
MIASTA S.A.
ZARZĄDZAJĄCEJ TAURON ARENĄ KRAKÓW

LETTER OF THE 
MANAGEMENT  
BOARD OF THE 
MUNICIPAL 
DEVELOPMENT 
AGENCY 
MANAGING TAURON ARENA KR AKOW

Małgorzata Marcińska 

Prezes Zarządu 
Agencji Rozwoju Miasta S.A. 
w Krakowie

President of the Management  
Board of the Municipal Development 
Agency in Krakow

Jacek Gryzło 

Wiceprezes Zarządu 
Agencji Rozwoju Miasta S.A.  
w Krakowie

Vice President of the Management 
Board of the Municipal Development 
Agency in Krakow

# T A U R O N A R E N A K R A K O W
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AGENCJA 
ROZWOJU 
MIASTA S.A.
MUNICIPAL 
DEVELOPMENT 
AGENCY

W swojej ponad dwudziestoletniej historii spółka zrealizowała 
w Krakowie inwestycje, których wartość przekroczyła miliard 
złotych. Wśród nich była przebudowa Ronda Mogilskiego  
i Ronda Grzegórzeckiego, budowa tunelu linii Krakowskiego 
Szybkiego Tramwaju i budowa ulicy Jerzego Turowicza. 

W latach 2011–2014 Agencja Rozwoju Miasta S.A. była odpo-
wiedzialna za realizację jednej z kluczowych inwestycji miej-
skich ostatnich lat, budowę największej i najnowocześniej-
szej hali widowiskowo-sportowej w Polsce – TAURON Areny  
Kraków. Od 2014 roku spółka zarządza obiektem.

In more than two decades of its operation, the company has  
completed investments in Krakow for the overall value ex- 
ceeding PLN 1 billion. Among them was the reconstruction  
of the Mogilskie and Grzegórzeckie Roundabouts, the con- 
struction of the tunnel of the Krakow Fast Tram line and the  
Jerzego Turowicza Street.

In 2011-2014, the Municipal Development Agency was re-
sponsible for the implementation of one of the key urban in-
vestments of recent years, the construction of the largest 
and most modern sports and entertainment arena in Poland 
– TAURON Arena Krakow. The partnership has been man-
aging the object since 2014.

# T A U R O N A R E N A K R A K O W

ar
m

.k
ra

ko
w

.p
l

ZDOBYTE NAGRODY 
• Nagroda I stopnia w kategorii obiekty spor- 

towe w konkursie „Budowa Roku 2014”.  

• Nagroda Specjalna i tytuł Lidera Małopol-
ski 2014 dla Agencji Rozwoju Miasta S.A.  
w Krakowie za najlepsze przedsięwzięcie 
roku 2014 w Małopolsce.  

• Nagroda dla Prezydenta Miasta Krakowa  
i Gminy Miejskiej Kraków w XV edycji kon-
kursu Budowniczego Sportu 2014 w ka-
tegorii Sportowa Architektura Regionu.  

• Nagroda dla Prezydenta Miasta Krakowa 
przyznana w 2014 r. podczas II Kongresu 
Infrastruktury Polskiej za „całościową i kon- 
sekwentną realizację wizji rozwoju infra-
struktury metropolitalnej Krakowa”.

AWARDS RECEIVED
• 1st degree award in the category of sports 

facilities in the ‘Construction of the Year 
2014’ competition. 

• Special Award and the title of Lesser 
Poland Leader 2014 for the Municipal 
Development Agency in Krakow for the 
best project of 2014 in the Lesser Poland 
region. 

• Award for the Mayor of the City of Krakow 
and the Municipality of Krakow in the 15th 
edition of the Sports Constructor 2014 
competition in the Sports Architecture of 
the Region category.

• Award for the Mayor of the City of Krakow 
granted in 2014 during the 2nd Congress 
of the Polish Infrastructure for ‘a holistic 
and consistent implementation of the vi- 
sion of metropolitan infrastructure de-
velopment in Krakow’.

TWÓRCY 
Wykonawcą projektu i dokumentacji projektowej jest  
PERBO-Projekt sp. z o.o. (www.perbo-projekt.pl)

Obiekt zaprojektowali: 

Piotr Łabowicz-Sajkiewicz 
Marcin Kulpa 
Wojciech Ryżyński

Generalnym wykonawcą inwestycji jest konsorcjum  
firm w składzie: Mostostal Warszawa S.A. (lider),  
Acciona Infraestructuras S.A., Mostostal Puławy  
S.A. i Asseco Poland S.A.

CREATORS
The facility was designed by PERBO-Projekt  
sp. z o.o. (www.perbo-projekt.pl)

The designers: 

Piotr Łabowicz-Sajkiewicz 
Marcin Kulpa 
Wojciech Ryżyński

The following consortium of companies constitu-
ted the general investment contractor: Mostostal 
Warszawa S.A. (leader), Acciona Infraestructuras  
S.A., Mostostal Puławy S.A. and Asseco Poland S.A.

TAURON Arena 
Kraków

A

Przekrój TAURON 
Areny Kraków

Cross-section  
of TAURON Arena 
Krakow

BB

A
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O KRAKOWIE
ABOUT  
KR AKOW

Kraków to stolica Regionu Małopolska, drugie pod wzglę- 
dem wielkości i liczby mieszkańców miasto w Polsce. Daw-
na stolica kraju i siedziba królów Polski. Miasto przez wieki 
słynęło ze swojej otwartości i wielokulturowości. Jedno-
cześnie było symbolem polskiej tożsamości i duchowości. 
To w Krakowie założono pierwszy w kraju uniwersytet.  
Tu studiował Mikołaj Kopernik, tworzyli artyści tacy jak Wit 
Stwosz, Bartolomeo Berecci, Stanisław Wyspiański, Jan 
Matejko i Jacek Malczewski. Z tym miastem związany był 
Karol Wojtyła, późniejszy Papież i Święty Jan Paweł II,  
a także nobliści – Wisława Szymborska i Czesław Miłosz 
oraz wybitni twórcy filmowi, m.in. Andrzej Wajda. Kraków 
to także kolebka polskiego sportu, tu powstał Polski Komi-
tet Olimpijski i pierwsze polskie kluby sportowe.

Krakow is the capital of Małopolska Region, the second 
largest city in Poland, both with regard to the population 
and surface area. The former capital of the country and the 
residence of Polish kings. For centuries the city was famous 
for its openness and multiculturalism. At the same time, 
it was a symbol of Polish identity and spirituality. The first 
university in Poland was founded in Krakow – here studied 
Nicolaus Copernicus and worked such artists as Wit Stwosz, 
Bartolomeo Berecci, Stanisław Wyspiański, Jan Matejko 
and Jacek Malczewski. Karol Wojtyła, subsequently known 
as Pope and Saint John Paul II, and Nobel Prize winners 
– Wisława Szymborska and Czesław Miłosz, as well as 
significant filmmakers, including Andrzej Wajda – were 
associated with the city. Krakow is also the cradle of Polish 
sport as it was here the Polish Olympic Committee and the 
first Polish sports clubs were established.

# K R A K O W
UNESCO 
Wyjątkową historię i dziedzictwo 
Krakowa docenił Komitet Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO 
wpisując Wzgórze Wawelskie, 
Stare Miasto w obrębie Plant oraz 
dzielnicę Kazimierz ze Strado-
miem na pierwszą listę światowe-
go dziedzictwa, a także nadając 
Krakowowi tytuł Miasta Literatury 
UNESCO.

The unique history and heritage 
of Krakow have been appreciat-
ed by the UNESCO World Herit-
age Committee, which included 
the Wawel Hill complex, the Old 
Town and Kazimierz district on 
the first list of world heritage, and 
awarding Krakow the title of the  
UNESCO City of Literature.

A

B

Rynek Główny w Krakowie: 
Bazylika Mariacka z XIV w.  
i Sukiennice

Main Market Square in Krakow: 
XIV century St. Mary’s Basilica 
and Cloth Hall

A Zamek Królewski  
na Wawelu

Wawel  
Royal Castle

B

Dziś Kraków jest czołowym polskim 
ośrodkiem akademickim, europejskim 
centrum outsourcingu i miastem, które 
na siedziby swoich oddziałów i centrów 
innowacji wybierają największe świa-
towe firmy z branży IT. Jest też prężnie 
rozwijającym się ośrodkiem przemysłu 
spotkań przyciągającym organizato-
rów międzynarodowych kongresów 
i konferencji.   
 
Miasto kusi również niezliczoną ilością 
zabytków, muzeów, galerii, teatrów, fe-
stiwali i innych wydarzeń kulturalnych  
i sportowych o międzynarodowej ran-
dze. Goście mogą też skorzystać z bo-
gatej oferty restauracji, kawiarni, klu-
bów i pubów oraz rozbudowanej bazy 
noclegowej w ponad 600 obiektach,  
w tym hotelach, hostelach i prywat-
nych apartamentach. 

Today, Krakow is the leading Polish 
academic centre, European outsourc-
ing centre and a city chosen by the 
world’s largest companies from the 
IT sector as the headquarters of their 
branches and innovation centres. It is 
also a dynamically developing centre 
of the meetings industry, attracting or-
ganizers of international congresses 
and conferences.   
 
The city draws attention through its 
countless monuments, museums, gal-
leries, theaters, festivals and other cul-
tural and sports events of international 
rank. Guests can also take advantage 
of a wide range of restaurants, cafes, 
clubs, and pubs, as well as an exten-
sive accommodation base in over 600 
facilities, including hotels, hostels and 
private apartments.

12,9 mln
 
 
osób odwiedziło Kraków w 2017 roku

people visited Krakow in 2017

100
 
 
Liczba festiwali odbywających się  
co roku w Krakowie

The number of festivals held 
every year in Krakow

Ponad 
Over
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O TAURON 
ARENIE KRAKÓW
ABOUT TAURON 
ARENA KR AKOW

TAURON Arena Kraków – największa i najnowocześniejsza 
hala widowiskowo-sportowa w Polsce, pozwala na organi-
zację wydarzeń o różnym charakterze i skali. Wśród nich są 
wydarzenia sportowe i kulturalne: koncerty, festiwale, pokazy 
filmowe, musicale, pokazy cyrkowe, show na lodzie; gale, kon-
gresy, bankiety, imprezy branżowe i plenerowe.   
 
Możliwość dowolnej konfiguracji widowni, wygodne zaple-
cze dla sportowców i wykonawców, największy w Europie 
ekran LED na elewacji, rozbudowane systemy multimedialne  
i sceniczne, a także bardzo dobre warunki akustyczne obiektu 
to cechy, które spełnią warunki organizacji imprez każdej skali. 

TAURON Arena Krakow, the largest and most modern sports 
and entertainment hall in Poland, enables the organization  
of events of a different nature and scale, among them such 
sport and cultural events as: concerts, festivals, film screen-
ings, musicals, circus shows, ice shows; galas, congresses, 
banquets, industry and outdoor events.   
 
The possibility of any configuration of the audience, conven-
ient facilities for athletes and performers, Europe’s largest 
LED screen installed on the façade, extensive multimedia and 
stage systems, as well as very good acoustic conditions of the 
facility, are the features that will meet the requirements for the 
organization of events of any scale.

# T A U R O N A R E N A K R A K O W TAURON 
Arena 
Kraków

Arena 
Główna
Main  
Arena

2 Sale konferencyjne  
na poziomie VIP
2 Conference rooms  
at the VIP level

Mała  
Hala
Small  
Hall

Teren wokół  
TAURON Areny 
Kraków
The area surrounding  
TAURON Arena 
Krakow

96 815 m²
Całkowita  
powierzchnia obiektu

The total size  
of   the facility

614 510 m³
Całkowita  
kubatura obiektu

The total capacity  
of the facility

22 000
Liczba osób, jaką może 
pomieścić obiekt

The number of people that  
the facility can accommodate 

58 442 m²
Powierzchnia  
Areny Głównej

The size of  
  the Main Arena

15 030
Liczba osób, jaka może usiąść  
na trybunach Areny Głównej

The number of people that can sit 
in the stands of the Main Arena

4 917 m²
Powierzchnia płyty  
Areny Głównej

The floor size of  
the Main Arena

9 300
Liczba osób, jaką może  
pomieścić płyta Areny Głównej

The number of people that can be 
accommodated in the Main Arena

28
Liczba lóż VIP w Arenie 
Głównej

The number of VIP 
lounges in the Main Arena

561
Liczba miejsc VIP na 
trybunach Areny Głównej

The number of VIP seats in  
the stands of the Main Arena

264 m²
Powierzchnia Sali  
Konferencyjnej Zachodniej

The size of   the Western  
Conference Room

200
Liczba osób, jaką może pomieścić  
jedna sala konferencyjna

The number of people that can be 
accommodated in one conference 
room

12 000 m³
Kubatura  
Małej Hali

The capacity  
of the Small Hall

304
Liczba osób, jaka może usiąść  
na trybunach Małej Hali

The number of people who can  
sit in the stands of the Small Hall

> 1 300
Liczba miejsc na zewnętrznym i wewnętrznym  
parkingu, w tym: parking VIP, parking  
dla autokarów i tirów

Spaces in the outdoor and indoor car parks,  
including VIP, buses, and trucks

74 000 m²
Powierzchnia terenu 
przeznaczonego na imprezy 
plenerowe wokół obiektu

The size of   the area intended 
for outdoor events around the 
facility

1 750 m²
Powierzchnia płyty  
Małej Hali

The floor size  
of the Small Hall 

257 m²
Powierzchnia Sali  
Konferencyjnej Wschodniej

The size of   the Eastern  
Conference Room

TAURON Arena KrakówA A

IKONA MIASTA
Projekt TAURON Areny Kraków został wyło-
niony w drodze konkursu ogłoszonego przez 
Gminę Miejską Kraków, w którym pierw-
szą nagrodę zdobyło PERBO-PROJEKT  
sp. z o.o. Nagrodę przyznano m.in. za jed-
noznaczną formę architektoniczną tworzącą 
żywą ikonę miasta, umiejętne wykorzystanie 
środków technicznych światła oraz za przej-
rzysty schemat konstrukcyjny i funkcjonalny. 
Obiekt wyróżnia się charakterystyczną bryłą 
zbliżoną do spłaszczonej elipsoidy obrotowej. 
Zadaszenie areny jest wykonane na planie 
okręgu. Natomiast widownia, otoczona szero-
kimi galeriami komunikacyjnymi, umieszczo-
nymi na trzech poziomach, ma kształt owalny. 

CITY ICON
The TAURON Arena Krakow project was se-
lected in a competition announced by the Mu-
nicipality of Krakow, in which the first prize was 
awarded to PERBO-PROJEKT sp. z o.o., for 
an instantly recognizable architectural form 
creating a living icon of the city, skilful use of 
technical means of light and a clear structural 
and functional design. The facility is distin-
guished by a characteristic shape, similar to 
a flattened rotational ellipsoid. The roofing 
of the arena is made on a circle plan, while the 
auditorium has an oval shape, and is surround-
ed by wide communication galleries located on 
three levels.
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Krakow
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EUROPEAN ARENAS  
ASSOCIATION 
European Arenas Association zostało za-
łożone ponad 20 lat temu, obecnie należy  
do niego 36 aren z 22 krajów. Celem stowa-
rzyszenia jest propagowanie najwyższych  
standardów poziomu obsługi klientów ko- 
rzystających z aren, zarówno organizatorów  
wydarzeń, jak i ich uczestników. Prioryte- 
tem dla członków EAA jest bezpieczeństwo 
gości oraz ich zadowolenie z udziału w wy- 
darzeniach, a także podnoszenie kwalifika-
cji pracowników firm zarządzających arenami.

EUROPEAN ARENAS  
ASSOCIATION 
Currently 36 arenas from 22 countries be-
long to the European Arenas Association, 
founded over 20 years ago. The aim of the  
association is to promote the highest stan-
dards of service for customers using are-
nas, both event organizers and their partic-
ipants. The priority for EAA members is the 
safety of guests and their satisfaction with 
participating in events, as well as improving 
the qualifications of staff of arena manage-
ment companies.

TAURON Arena 
Kraków, jako jedyna 
hala w Polsce  
należy do EAA, 
zrzeszającego 
największe obiekty  
w Europie

TAURON Arena 
Krakow is the only hall 
in Poland that belongs 
to the EAA, uniting  
the largest such 
facilities in Europe

Ponad 100 
regularnych 
połączeń  
z Kraków Airport  
w 2017

Over 100 regular 
flight connections 
with Krakow Airport 
in 2017

TAURON 
Arena Kraków
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# T A U R O N A R E N A K R A K O W

20 mln
 
 
Łączna liczba gości biorących udział 
w wydarzeniach organizowanych 
każdego roku w obiektach 
zrzeszonych w EAA

The total number of guests taking part 
in events organized each year in the 
EAA facilities

2 500
 
 
Łączna liczba wydarzeń dbywających 
się każdego roku we wszystkich 
obiektach zrzeszonych w EAA

The total number of events taking 
place each year in all EAA facilities

eu
ro

pe
an

ar
en

as
.c

om

ODLEGŁOŚCI OD KRAKOWA
DISTANCE FROM KRAKOW

Warszawa
Warsaw 292 km

Wiedeń
Vienna 467 km

Berlin 598 km

Praga
Prague 393 km

Kijów
Kiev 880 km

Budapeszt
Budapest 392 km

TAURON  
POLSKA ENERGIA S.A.
TAURON Polska Energia S.A. jest 
sponsorem tytularnym obiektu. To 
spółka o ugruntowanej i wiodącej 
pozycji na rynku przedsiębiorstw 
branży energetycznej. Zajmuje się 
wydobyciem węgla, wytwarzaniem, 
dystrybucją i sprzedażą energii elek-
trycznej oraz ciepła. Grupa TAURON 
obejmuje swoim działaniem 18% 
powierzchni kraju i jest największym 
dystrybutorem, drugim sprzedawcą  
i producentem energii w Polsce oraz 
jednym z największych krajowych 
podmiotów gospodarczych.

TAURON  
POLSKA ENERGIA S.A.
TAURON Polska Energia S.A. is 
the naming rights sponsor of the 
facility. It is a company with an 
established and leading position 
on the market of energy compa-
nies. It deals with coal mining, and 
generation, distribution and sale of 
electricity and heat. The TAURON 
Group covers 18% of the country 
area with its operations and is the 
largest distributor, second seller 
and producer of energy in Poland, 
and one of the largest domestic 
business entities.

P

tramwaje, autobusy / trams, busses: 4, 5, 9, 10, 44, 52, 6
4, 1

24, 1
28, 4

24, 6
41

autobusy / busses: 128 

tramwaje, autobusy / tr
ams, b

uses: 
1, 14, 2

2, 6
2, 128, 662

Mapa lokalizacji  
TAURON Areny Kraków

TAURON Arena Krakow 
location map

A

Mapa połączeń lotniczych  
z Krakowem 

Map of flight connections  
with Krakow

B

A

B
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# T A U R O N A R E N A K R A K O W

TAURON Arena Kraków to bez wątpienia jeden z najnowo-
cześniejszych obiektów koncertowych nie tylko w Polsce, 
ale także w naszej części Europy. To nie tylko moja opinia, 
ale także managementów artystów, których koncerty mie-
liśmy okazję zorganizować w krakowskiej hali. Ważne są 
zwłaszcza nowoczesne rozwiązania techniczne w zakre-
sie zasilania, podwieszeń, a także zapewnienia komfortu 
publiczności. Dzięki temu bowiem z jednej strony możemy 
sprostać wymaganiom riderowym artystów z najwyższej 
światowej półki, z drugiej strony zaś zapewnić naszym 
klientom wysoki standard obsługi. 

Janusz Stefański

Prestige MJM

TAURON Arena Krakow is undoubtedly one of the most 
modern concert facilities not only in Poland, but also in 
our part of Europe. It is not only my opinion, but also the 
managers of artists whose concerts we had the opportunity 
to organize in this Krakow hall. Of special importance are 
the modern technical solutions of power supply, suspen-
sion, as well as ensuring the comfort of the public. Thanks 
to that, on the one hand, we can meet the rider require-
ments of leading worldwide artists, and on the other, we 
can provide our clients with a high standard of service.

Janusz Stefański

Prestige MJM

POKAZY  
I SPEKTAKLE 
Disney on Ice, Cirque du Soleil, 
musicale, kabarety, pokazy ta-
neczne – TAURON Arena Kra-
ków to doskonałe miejsce do 
spędzenia wolnego czasu w ro-
dzinnym gronie. 

KULTURA
CULTURE

 
KONCERTY, FESTIWALE 
TAURON Arena Kraków stała się najwięk-
szą salą koncertową w Polsce. Tu występu-
ją gwiazdy światowego formatu, odbywają 
się koncerty wybitnych kompozytorów czy 
pokazy filmowe z muzyką na żywo, m.in.  
w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej. 

CONCERTS, FESTIVALS
TAURON Arena Krakow has become the lar- 
gest concert hall in Poland, hosting world-
class stars, concerts of prominent compo- 
sers and film screenings with live music, also  
as part of the Film Music Festival.

Quidam, Cirque du Soleil  
– materiał redakcyjny Alter Art

Quidam, Cirque du Soleil  
– Alter Art editorial material 

A Koncert André Rieu,  
Arena Główna

André Rieu’s concert,  
Main Arena

B

> 20 000
 
 
fanów gromadzi TAURON Arena 
Kraków na największych koncertach

fans attend TAURON Arena Krakow 
during the largest concerts

A B

SHOWS AND  
PERFORMANCES
Disney on Ice, Cirque du Soleil, 
musicals, cabarets, dance shows  
– TAURON Arena Krakow is a per- 
fect place to spend free time  
with family. 

TAURON Arena Kraków gości najwięk- 
sze gwiazdy europejskiej i światowej sce- 
ny muzycznej:

TAURON Arena Krakow hosts the great-
est stars of the European and world music  
scene:

Aerosmith 
Andrea Bocelli 
André Rieu 
Black Sabbath 
Bruno Mars 
Bryan Adams 
David Guetta 
Elton John 
Ennio Morricone 
Enrique Iglesias 
Eros Ramazotti 
Faith No More 
Foo Fighters 
Green Day 
Hans Zimmer 
Jean-Michel Jarre 
Jose Carreras 
Justin Bieber 
Katy Perry 
Kings of Leon 
Linkin Park 
Mariah Carey 
Maroon 5 
Martin Garrix 
Michael Bublé 
Queen & Adam Lambert 
Robbie Williams 
Rod Stewart 
Scorpions 
Sting 
System of a Down
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Sporty drużynowe 
na stałe zagościły 
w kalendarzu imprez 
TAURON Areny Kraków

Team sports have 
become regular events 
at TAURON Arena 
Krakow 

SPORT

TAURON Arena Kraków była gospodarzem wiel-
kich sportowych wydarzeń, takich jak: Mistrzo-
stwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn, Mistrzo-
stwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn, mecze 
siatkarskie Final Four i Final Six, Memoriał Hu-
berta Jerzego Wagnera, mecze koszykarskiej 
Euroligi Kobiet i Pucharu Polski Mężczyzn. 

TAURON Arena Krakow has hosted great sports 
events, such as the European Men’s Handball  
Championship, the Men’s Volleyball World Cham-
pionship, Final Four and Final Six volleyball match- 
es, Hubert Jerzy Wagner Memorial, women’s bas- 
ketball Euroleague matches and Polish Men’s 
Cup.

B

Sporty motorowe 
podbiły serca 
krakowskich 
fanów

Motor sports  
have won  
the hearts  
of Krakow fans

A

Czekałem na TAURON Arenę Kraków, a kiedy pierwszy raz po 
zakończeniu budowy tu wszedłem to pomyślałem: „wresz-
cie”! Wreszcie mamy miejsce, w którym mogą odbywać się waż-
ne wydarzenia. W którym będziemy świętować wielkie zwycię-
stwa polskich sportowców i utwierdzać się w przekonaniu o tym, 
że każdy z nas posiada gen dzielności. Każdy może sięgnąć 
za horyzont swoich możliwości. Tak, jak nasi siatkarze, piłkarze 
ręczni, czy Tadek Błażusiak, który w fenomenalnym stylu wygry-
wał tutaj wyścigi SuperEnduro. 

Rafał Sonik

Zwycięzca Rajdu Dakar i patron honorowy Mistrzostw Świata 
SuperEnduro, które odbyły się w TAURON Arenie Kraków 
w 2016 i 2017 roku

I had been waiting for TAURON Arena Krakow, and when I first 
came inside once the construction was over, I thought: ‘Finally’! 
Finally, we have a place where important events can take place. 
In which we will celebrate the great victories of Polish athletes 
and become convinced that each of us has the competitive 
gene. Everyone can reach beyond the horizon of their abili-
ties. Just like our volleyball players, handball players, or Tadek 
Błażusiak, who won here the SuperEnduro Championship in 
a brilliant style.

Rafał Sonik

The winner of the Dakar Rally and the honorary patron 
of the SuperEnduro World Championship, which took place 
at TAURON Arena Krakow in 2016 and 2017

Mistrzostwa Świata  
SuperEnduro, Arena Główna

The SuperEnduro World 
Championship, Main Arena

A

Final Four Ligi Mistrzów  
Siatkarzy 2016,  
Arena Główna

Final Four Volleyball  
Champions League Men  
2016, Main Arena

B

# T A U R O N A R E N A K R A K O W
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D

C

LODOWISKO
Zamontowana pod płytą Areny Głównej instalacja do mrożenia 
lodu pozwala na organizację takich wydarzeń jak Hokejowe Mi-
strzostwa Świata, mecze Ligi Mistrzów, mistrzostwa w łyżwiar-
stwie figurowym oraz lodowisko dla mieszkańców Krakowa. 

ICE RINK
The installation for freezing ice, situated under the Main Arena, 
allows you to organize such events as Ice Hockey World Cham-
pionships, matches of the Champions League, figure skating 
championships and ice rinks for the residents of Krakow.

Finały EU LCS, Arena 
Główna

EU LCS finals, Main Arena

A

Men’s EHF Euro 2016, 
Arena Główna

Men’s EHF Euro 2016, 
Main Arena

C

KSW, foto KSW, Arena Główna

KSW, foto KSW, Main Arena

B

Hokejowa Liga Mistrzów, 
Arena Główna

Hockey Champions League, 
Main Arena

D

TAURON Arena Kraków 
spełni oczekiwania 
każdego organizatora 
sportowych wydarzeń

TAURON Arena Krakow 
will meet the expecta-
tions of every organizer 
of sports events

Rozgrywki e-sportowe 
to dziś obowiązkowy 
punkt w programie 
wydarzeń wielkich aren

E-sport games  
are a must-see in  
the program of events 
in the great arenas

TAURON Arena Kraków jest jedną z najle-
piej przygotowanych hal w Polsce. Osoby 
tam pracujące podsuwają rozwiązania,  
a nie wyszukują problemy. Organizatorom 
daje to duży komfort działania i możliwość 
skoncentrowania się na zorganizowaniu 
przede wszystkim dobrego eventu. Takie 
podejście od zawsze było dla mnie bardzo 
cenne.

Martin Lewandowski

Dyrektor Generalny / CEO
FEDERACJA KSW

TAURON Arena Krakow is one of the best-
-prepared halls in Poland. People working 
there provide solutions and do not look for 
problems. It provides organizers with a great 
deal of comfort and the opportunity to focus 
on organizing a good event. This approach 
has always been very valuable to me.

Martin Lewandowski

General Director / CEO
KSW FEDERATION

A

B
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GALE, 
BANKIETY, 
KONGRESY
GALAS, 
BANQUETS, 
CONGRESSES

Parkiet przygotowany do tańca, scena na której wystąpi  
gwiazda wieczoru i kilkadziesiąt stolików bankietowych  
– to coraz częstszy widok w TAURON Arenie Kraków. 
Swoje imprezy firmowe, szkolenia, sympozja organizu-
ją tu zarówno małe firmy, jak i duże sieci, takie jak np. 
Rossmann, Grupa Muszkieterów czy banki (m.in. Alior 
Bank). Konferencje i kongresy, w tym największe w Pol-
sce kongresy motywacyjne, takie jak „Życie be ograniczeń 
2”, z udziałem najsłynniejszego mówcy na świecie, Nicka  
Vujicica, przyciągają tysiące uczestników. 

Parquet prepared for dancing, the stage where the star of  
the evening will appear and several dozen banquet tables 
– this is an increasingly frequent sight at TAURON Arena 
Kraków. Company events, trainings and symposia are or-
ganized both by small companies and large chains, such 
as Rossmann, Grupa Muszkieterów or banks (including  
Alior Bank). Conferences and congresses, also the largest 
in Poland incentive congresses, such as ‘Life Without Lim-
its 2’, with the participation of the most famous speaker in  
the world, Nick Vujicic, attract thousands of participants.

# T A U R O N A R E N A K R A K O W

A

Gala Rossmann,  
Arena Główna

Rossmann Gala,  
Main Arena

A

Nick Vujicic  
– Życie bez ograniczeń. 
Kongres motywacyjny, 
Arena Główna

Nick Vujicic  
– Life Without Limits. 
Motivational congress, 
Main Arena

B
B
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B

A

WYDARZENIA 
RELIGIJNE
RELIGIOUS 
EVENTS

Tysiące młodych ludzi zgromadzonych przy scenie  
w Arenie Głównej, szczelnie wypełnione sale konfe-
rencyjne i restauracje, dźwięk wielu języków świata  
na korytarzach i wokół obiektu oraz spotkania  
w kaplicy, w którą zamieniona została Mała Hala – 
Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016, zakończone 
spotkaniem wolontariuszy z Ojcem Świętym Fran-
ciszkiem udowodniły, że TAURON Arena Kraków 
doskonale nadaje się do organizacji wydarzeń reli-
gijnych.

Thousands of young people at the Main Arena 
stage, conference rooms and restaurants brimming 
with people, the sound of many world languages in 
the corridors and around the facility, and meetings 
in the chapel, to which the Small Hall was changed  
– the World Youth Day 2016, which culminated with  
a meeting of volunteers with the Holy Father Francis,  
proved that TAURON Arena Krakow is perfectly 
suited for the organization of religious events.

# T A U R O N A R E N A K R A K O W

Pracownicy TAURON Areny Kraków zosta- 
li bardzo dobrze przeszkoleni, by zapew- 
nić pełną i profesjonalną obsługę Ryce-
rzom Kolumba oraz grupie ponad 20 000 
anglojęzycznych pielgrzymów z całego 
świata podczas Światowych Dni Młodzie-
ży, jakie odbyły się w 2016 r.

Rev. John M. Rozembajgier

Rycerze Kolumba

The TAURON Arena Krakow Staff was well  
trained and provided the utmost service 
to the Knights of Columbus and to the  
20,000 English speaking pilgrims from all 
across the world for the World Youth Day 
2016.

Rev. John M. Rozembajgier

Knights of Columbus

ŚDM 2016, spotkanie  
Papieża Franciszka  
z wolontariuszami, 
Arena Główna

WYD 2016, Pope Francis 
meeting with the volunteers, 
Main Arena 

A Koncert „Bóg liczy na Ciebie” 
w ramach cyklu ŚDM. 
Jesteśmy razem!  
Arena Główna

The ‘God counts on you’  
concert as part of WYD.  
We are together! 
Main Arena 

B
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ARENA GŁÓWNA
MAIN ARENA

The multi-functional character of TAURON Arena Krakow enables 
the organization of cultural events such as: concerts, festivals, 
film screenings, musicals, circus shows, ice shows and the or-
ganization of competitions in 18 world championship disciplines, 
including:

• badminton

• boxing

• curling

• acrobatic and artistic  
 gymnastics

• indoor football

• hockey

• basketball

• athletics

• figure skating

• volleyball

• handball

• combat sports

• extreme sports

• tennis

• table tennis

• equestrian competitions

• sports dance competitions

Wielofunkcyjny charakter TAURON Areny Kraków umożliwia or-
ganizowanie w obiekcie wydarzeń kulturalnych: koncertów, festi-
wali, pokazów filmowych, musicali, pokazów cyrkowych, show 
na lodzie oraz rozgrywanie na jej terenie zawodów w 18 dyscy-
plinach rangi mistrzostw świata. Wśród nich są:

• badminton

• boks

• curling

• gimnastyka akrobatyczna  
 i artystyczna

• halowa piłka nożna

• hokej

• koszykówka

• lekkoatletyka

• łyżwiarstwo figurowe

• piłka siatkowa

• piłka ręczna

• sporty walki

• sporty ekstremalne

• tenis ziemny

• tenis stołowy

• zawody hippiczne

• sportowe zawody taneczne

# T A U R O N A R E N A K R A K O W

Arena Główna jest 
przystosowana do 
organizacji wydarzeń 
na najwyższym 
światowym poziomie

The Main Arena  
is adapted for  
the organization of 
events of the highest 
international level

AMen’s EHF Euro 
2016, Arena Główna

Men’s EHF Euro 
2016, Main Arena 

A

20 400
 
 
Całkowita liczba widzów

Total number of viewers

22 000
 
 
Całkowita liczba osób

Total number of people
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Wyłączenia
Exclusions

Scena
Stage

Uczestnicy
Participants

Parkiet
Parquet

Scena
Stage

Stoliki z krzesłami
Tables with chairs

Bary
Bars

IMPREZY 
MASOWE
Imprezy masowe 
organizowane są 
w następujących 
wariantach:

MASS 
EVENTS 
Mass events are  
organised in the  
following variants:

3 000
uczestników / participants

5 000
uczestników / participants

9 000
uczestników / participants

20 400
uczestników / participants

15 030
uczestników / participants

Poziom
Level

Rodzaje miejsc
Types of places

Liczba miejsc
Number of seats

0
Miejsca stojące
Standing places 9 300

Miejsca siedzące
Seating 2 400

A

Trybuny mobilne
Mobile stands 3 766

Trybuny stałe
Permanent stands 2 872

Sektor dla osób  
niepełnosprawnych
Sector for people  
with disabilities

104

B

Trybuny
Stands 983

Miejsca  
przed lożami
Places in front  
of the lodges

561

C Trybuny
Stands 6 744

POJEMNOŚĆ ARENY GŁÓWNEJ 
CAPACITY OF MAIN ARENA

UKŁAD BANKIETOWY 
BANQUET LAYOUT

Rodzaje układu
Types of layout

Przestrzeń w przybliżeniu
Space approximately

Pełne trybuny
Full stands 36 × 67 m

Bez 4 pierwszych rzędów
Without the first 4 rows 43 × 74 m

Bez trybuny mobilnej
Without the mobile stand 53 × 93 m

WYMIARY PŁYTY 
COURT DIMENSIONS

Dzięki wykorzystaniu  
stałych miejsc na trybu-
nach oraz dostawnych 
miejsc na płycie, obiekt 
umożliwia organizację 
kongresów, konferen-
cji i targów dla nawet 
13 500 uczestników.

Thanks to the use of 
permanent seats in the 
stands and additional 
seats in the floor area, 
the facility allows organ-
izing congresses, con- 
ferences and fairs for even 
13,500 participants.

1

2

3

4

5

3 000
osób / people

Stoiska
Stands

UKŁAD TARGOWY 
EXPO LAYOUT

230
stoisk 3 × 3 m / stands 3 × 3 m

Ekran
Screen

Scena
Stage

Wydzielenie
Separation

Siedzenia
Seats

UKŁAD KONFERENCYJNY 
CONFERENCE LAYOUT

3 500
osób / people

Mijają 3 lata odkąd, jako Live Nation 
zaczęliśmy organizować koncer-
ty w TAURON Arenie Kraków. Były 
to 3 dobre lata, w trakcie których w 
Krakowie odbyło się wiele świetnych 
koncertów oraz kilkakrotnie pobity 
został rekord frekwencji na koncer-
tach arenowych w Polsce. Jest to 
zdecydowanie jedna z najnowocze-
śniejszych aren w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej, doceniana 
przez artystów, menadżerów, agen-
tów oraz promotorów.

Steven Todd

Live Nation

It’s been three years now since we, 
as Live Nation started promoting 
shows in TAURON Arena Krakow. 
3 good years during which Krakow 
held lots of great shows and few re-
cords in attendance for indoor shows 
in Poland were beaten. It, definitely, is 
one of the most modern arenas in the 
CEE region, appreciated by artists, 
managers, agents and promoters.

Steven Todd

Live Nation

Koncert Il Divo, Arena Główna

Il Divo concert, Main Arena 

A

A
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AKUSTYKA
Strop i ściany hali zostały wygłuszone. 
Pod stropem umieszczono 16 000 specjal-
nych paneli akustycznych.

ACOUSTICS 
The ceiling and walls of the hall were sound- 
proofed. 16,000 special acoustic panels were  
placed under the ceiling.

Koncert Justina Biebera  
– pełna hala

Justin Bieber concert  
– full hall 

A

A

TAURON Arena Kraków to ważny 
obiekt koncertowo-widowiskowy  
na mapie Polski i jedna z najno-
wocześniejszych hal w kraju. Wy-
różniają ją duża pojemność, dobre 
przygotowanie techniczne i duże 
zaplecze garderobowo-biurowe. Jej 
mocnym punktem są także kadry 
zarządzające oraz dział techniczny, 
które zawsze stają na wysokości 
zadania. Dziękujemy za lata udanej 
współpracy!

Maciej Smyczyński

Alter Art Festival sp. z o.o.

TAURON Arena Krakow is an im-
portant concert and entertainment  
venue on the map of Poland and 
one of the most modern halls in  
the country. It is distinguished 
by a large capacity, good techni-
cal support and extensive ward-
robe and office facilities. Its strong 
point is also the management and 
technical staff who always rise to  
the challenge. Thank you for years of  
successful cooperation!

Maciej Smyczyński

Alter Art Festival sp. z o.o.

MAPA WIDOWNI 
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SYSTEM PODWIESZEŃ
System podwieszeń scenicznych pod da-
chem umożliwia szybką i wygodną insta-
lację wiszącego sprzętu o wadze do 100 
ton za pomocą ponad 200 punktów pod-
wieszenia.

RIGGING 
Rigging allows fast and convenient installa-
tion of hanging stage equipment weighing  
up to 100 tonnes with over 200 suspension 
points.

# A N D R E A B O C E L L I 

# A N D R É R I E U 

# M A E S T R O _ E N N I O _ M O R R I C O N E 

# I L O V E F M F 

# H A N S Z I M M E R
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MAŁA 
HALA
SMALL 
HALL

Ekran o powierzchni 
22 m² może służyć 
do emisji spotów 
reklamowych, filmów 
czy transmisji live

The 22 m² screen 
can be used 
to broadcast 
commercials, films  
or live broadcasts

Mała Hala 
wyposażona jest  
w drewnianą podłogę 
zabezpieczoną 
powłoką z żywicy 
poliuretanowej

The Small Hall 
is equipped with 
a wooden floor 
protected with  
a polyurethane  
resin coating

WYDARZENIA SPORTOWE
Boiska przystosowane są do wielu dyscyplin 
sportowych:

• koszykówka

• siatkówka

• piłka ręczna

• futsal / piłka nożna

• badminton

• tenis

Do dyspozycji wynajmujących jest nowocze-
sny sprzęt sportowy. Istnieje również moż-
liwość podziału powierzchni płyty na dwa  
panele, np. dwa boiska.

SPORTS EVENTS
The courts are adapted to many sports: 

• basketball

• volleyball

• handball

• futsal / football

• badminton

• tennis 

Modern sports equipment is available for 
renters. It is also possible to divide the sur- 
face of the board into two panels, for example  
two courts.

A

B

R8 Basket AZS PK,  
Mała Hala 

R8 Basket AZS PK, 
Small Hall

A

Reebok Be More  
Human, Mała Hala

Reebok Be More  
Human, Small Hall

B

# T A U R O N A R E N A K R A K O W

The Small Hall is multifunctional and apart from sports 
events, it allows organizing cultural, entertainment, busi-
ness and private events:

Mała Hala jest wielofunkcyjna i poza sportem, umożliwia 
organizowanie wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, bizne-
sowych i zamkniętych:

• koncertów

• przedstawień

• konferencji i szkoleń

• wystaw

• targów

• pokazów

• studniówek

• bali karnawałowych

• imprez integracyjnych

• concerts

• performances

• conferences and trainings

• exhibitions

• fairs

• shows

• high-school proms

• carnival balls

• integration events
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Powierzchnia płyty
Surface of the court 1 750 m ²

Wymiary płyty
Dimensions of the court 38 × 46 m

Wysokość hali
Height of the hall 11 m

Maksymalne oświetlenie (trening/zawody)
Maximum lighting (training/competition) 300–750 lx

Liczba miejsc na trybunach stałych
Number of seats in the stands 304

Liczba szatni z zapleczem
Number of locker rooms with facilities 4

Liczba miejsc/szafek w szatniach
Number of places/cabinets in locker rooms 220

Liczba pokoi trenerskich
Number of coach rooms 4

Powierzchnia kawiarni/foyer
Area of the cafe/foyer 84 m ²

DOSTĘPNE POMIESZCZENIA I PRZESTRZENIE 
AVAILABLE ROOMS AND SPACES

UKŁADY BANKIETOWE  
I KONFERENCYJNE
Bankiety i konferencje organizowa- 
ne są w następujących wariantach:

BANQUET AND  
CONFERENCE  
LAYOUTS
Banquets and conferences are or- 
ganized in the following variants:

SPORTY WALKI 
MARTIAL ARTS

600
miejsc siedzących / seats

650
miejsc siedzących / seats

P
ły

ta
 / 

C
ou

rt

P
ły

ta
 / 

C
ou

rt

Trybuna / Stand

VIP

VIP

700
miejsc siedzących / seats

700
uczestników / participants

864
miejsca siedzące / seats

Bufet
Buffet

Parkiet
Parquet

Podest DJ
DJ platform

Stoliki
Tables

Układ bankietowy, 
Mała Hala

Banquet system,  
Small Hall 

A Wieczór Walk R8,  
Mała Hala

Evening of Fights R8,  
Small Hall

B

B

1

2

3

4

TARGI, KONFERENCJE  
I EVENTY
Mała Hala jest przystosowana do orga- 

nizacji wydarzeń takich jak: koncerty,  

targi, wystawy, bankiety, konferencje  

oraz imprezy firmowe:

• układ bankietowy do 864 osób 

• układ konferencyjny do 1 300 osób 

• stoiska targowe, 70 stoisk 3 × 3 m 

• koncerty do 2 300 osób

FAIRS, CONFERENCES  
AND EVENTS
The Small Hall is adapted for the or- 
ganization of such events as: concerts,  
fairs, exhibitions, banquets, conferen- 
ces and company events:

• banquet layout up to 864 people

• conference layout for up to 1,300 
people

• exhibition stands,  
70 stands 3 × 3 m

• concerts up to 2,300 people

V
IP

V
IP

Ring / Klatka
Ring / Cage

Miejsca siedzące
Seats

A

1 300
uczestników / participants

Wejścia
Entrances

Siedzenia
Seats

Stoły
Tables
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POWIERZCHNIE 
KONFERENCYJNE
CONFERENCE 
AREAS

Konferencja Alior Banku, 
Arena Główna

Alior Bank conference, 
Main Arena

A Plan aranżacji układu  
konferencyjnego  
na Arenie Głównej

Arrangement layout  
for the conference system  
in the Main Arena

B

Konferencja „Profilaktyka uzależnień 
wśród dzieci i młodzieży poprzez 
sport i edukację”, Mała Hala

’Prevention of addictions among  
children and youth through sport  
and education’ conference, Small Hall

C Plan aranżacji układu  
konferencyjnego  
na Małej Hali

Arrangement layout  
for the conference system  
in the Small Hall

D

Płyta Areny Głównej, dzięki wykorzystaniu stałych 
miejsc na trybunach oraz dostawnych miejsc na pły-
cie, umożliwia organizację kongresów, konferencji  
i targów dla nawet 13 500 uczestników. 

Do dyspozycji organizatorów są: pomieszczenia 
techniczne, przestrzeń foyer, Cube (ekrany LED nad  
płytą główną), wewnętrzne ekrany LCD i zewnę- 
trzny ekran LED o powierzchni ponad 5 000 m², 
oraz 1 300 miejsc parkingowych i parking techniczny.

The Main Arena, thanks to the use of permanent 
seats in the stands and additional seats on the floor,  
enables the organization of congresses, conferen-
ces and fairs for even 13,500 participants.

At the organizers disposal: technical rooms, foyer 
space, Cube (LED screens above the main court), 
internal LCD screens and an external LED screen 
with a surface of over 5,000 m², over 1,300 parking 
spaces in the outdoor and underground car park.

SZKOLENIA
Do dyspozycji wynajmujących 
są również loże o powierzchni 
23–45 m², które dają możliwość 
równoległej pracy warsztatowej  
w podzespołach

TRAININGS
Available to renters are also lodges 
with an area of 23-45 m², which 
give the possibility of parallel work-
shop work in subgroups

# T A U R O N A R E N A K R A K O W
TAURON Arena Kraków 
to doskonałe miejsce do 
organizacji konferencji

TAURON Arena Krakow 
is a perfect place to 
organize conferences

TAURON Arena Kraków to miejsce, które 
nadaje wydarzeniom wysoki prestiż, spełnia 
najwyższe wymagania techniczne, a przede 
wszystkim daje nieograniczone możliwości w 
kreacji eventu. Zespół obiektu to doświadcze-
ni fachowcy służący pomocą i radą, którym na 
sukcesie każdej imprezy zależy nie mniej niż 
organizatorowi. Jeśli zatem szukamy miejsca 
na duże, imponujące wydarzenie przygotowa-
ne w profesjonalny sposób, TAURON Arena 
Kraków jest bardzo dobrym wyborem.

Tomasz Cieślak

Rossmann Supermarkety Drogeryjne Sp. z o.o.

TAURON Arena Krakow is a place that gives 
events prestige, meets the highest technical 
requirements, and above all, gives unlimited 
possibilities to event organization. Experien- 
ced professionals provide help and advice, as 
they care about the success of each event as 
much as the organizers. So if you are look-
ing for space for a large, impressive event, 
prepared in a professional manner, TAURON 
Arena Krakow is a very good choice.

Tomasz Cieślak

Rossmann Supermarkety Drogeryjne Sp. z o.o.

B

D

A

C
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UKŁADY KONFERENCYJNE
Konferencje mogą być organizowane w następujących układach:

CONFERENCE LAYOUTS
Conferences can be organized in the following layouts:

Konferencyjny / Conference

50 osób / people

1 Szkolny / School

90 osób / people

2

Teatralny / Theatrical

200 osób / people

3 Podzielona / Divided4

75 osób w jednej sali / people in one room 

KONFERENCJE I SZKOLENIA
• 2 klimatyzowane sale konferencyjne

• każda sala z opcją podzielenia  
na dwa mniejsze moduły

• dodatkowe zaplecza o pow. 30 m ²

• nowoczesny sprzęt audio-wideo:  
projektor, ekran, nagłośnienie, flipchart

• do dyspozycji 200 miejsc parkingowych

CONFERENCES  
AND TRAININGS
• 2 air-conditioned conference rooms

• each room with the option of being  
divided into two smaller modules

• additional facilities with an area of 30 m²

• modern audio-visual equipment:  
projector, screen, sound system, flipchart

• 200 parking spaces available

Sale konferencyjne
Conference rooms

SALE KONFERENCYJNE
Na poziomie B obiektu, w Strefie VIP, znajdują się  
2 nowoczesne sale konferencyjne o powierzchniach  
ok. 260 m ² każda (ok. 11 × 24 m).

CONFERENCE ROOMS
On the B level of the facility, in the VIP area, there are 
2 modern conference rooms with the area of 260 m² 
each (about 11 × 24 m).

Układ konferencyjny

Conference layout

A

Układ szkolny

School layout

B

Układ teatralny

Theatrical layout

C

A

B

C
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LOŻE VIP
VIP LOUNGES

Ekskluzywna oprawa oraz komfort, jaki zapew-
niają loże VIP, sprzyjają zarówno spotkaniom 
biznesowym, jak i tym o charakterze prywatnym. 
Profesjonalna obsługa oraz wyjątkowa atmosfe-
ra towarzysząca wydarzeniom spełnią oczekiwa-
nia najbardziej wymagających gości. 

Do dyspozycji gości strefy VIP są również  
restauracje oraz parking VIP. 

An exclusive setting and the comfort that VIP  
lounges provide are conducive to both business 
meetings and those of a private nature. Profes-
sional service and a unique atmosphere accom-
panying events will meet the expectations of  
the most demanding guests. 

There are also restaurants and a VIP car park  
at the VIP area.

Wszystkie loże są w pełni klimatyzo-
wane i posiadają dostęp do Interne-
tu. Zapewniają prywatność i komfort 
podczas wszelkich wydarzeń organi-
zowanych w obiekcie.

All lounges are fully air-conditioned 
and have access to the Internet. They 
provide privacy and comfort during all 
events organized in the facility.

Miejsca siedzące 
przed lożami VIP

Seats in front  
of the VIP lounges

A Miejsca parkingowe 
VIP

VIP parking spaces

B Restauracje VIP

VIP restaurants

C Wnętrze jednej  
z lóż VIP

The interior of one  
of the VIP lounges

D

A

B

C

D

# T A U R O N A R E N A K R A K O W
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USYTUOWANIE LÓŻ VIP
TAURON Arena Kraków posiada 28 
eleganckich lóż wraz z komfortowymi 
fotelami w wydzielonej Strefie VIP.

PAKIET NA POJEDYNCZE  
WYDARZENIA
• dostęp do loży

• wygodne fotele na trybunach  
bezpośrednio przed lożą

• miejsca parkingowe  
na parkingu VIP

• asysta hostessy przed lożą

• możliwość zamówienia  
cateringu do loży

PACKAGE FOR SINGLE  
EVENTS
• access to the lounge

• comfortable seats in the stands  
directly in front of the lounge

• parking spaces in the VIP car park

• assistance of hostesses in front  
of the lounge

• possibility of ordering catering  
to the lounge

NAJEM DŁUGOTERMINOWY
• stała loża dostępna na wyłączność  

24/7 z najlepszymi miejscami  
na trybunach

• możliwość własnej aranżacji loży

• logo firmy na drzwiach wejściowych

• miejsca parkingowe na parkingu VIP

• gwarancja atrakcyjnych pakietów  
wejściówek na spektakularne eventy

• dedykowana obsługa kelnerska

• asysta hostessy przed lożą

LONG-TERM RENTAL
• permanent lounge available for exc-

lusive use 24/7 with the best seats  
in the stands

• possibility of arranging the lounge  
in an individual way

• company logo on the entrance door

• parking spaces in the VIP car park

• guarantee of attractive entry  
packages for spectacular events

• dedicated waiter service

• hostess assistance in front  
of the lounge 

A

B

VIP LOUNGES LOCATIONS
TAURON Arena Krakow has 28 elegant 
lounges with comfortable armchairs in the 
dedicated VIP Area.

Wnętrza lóż VIP

Interiors of the VIP lounges 

A B

Loże VIP są idealnym miejscem do spotkań  
firmowych czy prywatnych, zarówno podczas  
wydarzeń, jak i w pozostałe dni – z gwarancją  
prestiżu i wyjątkowości miejsca.   
Loże to również miejsca szkoleń i równoległej pra-
cy warsztatowej w podzespołach. 

VIP lounges are an ideal place for company or pri-
vate meetings, both during unusual events and on 
any other day – prestige and uniqueness of the 
place are guaranteed. 
The lounges are also places for training and par-
allel workshop work in subgroups.
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PRZESTRZENIE 
DODATKOWE
ADDITIONAL 
SPACE

Organizatorzy mają do dyspozycji obszerne przestrzenie  
na trzech poziomach TAURON Areny Kraków. 

The organizers have extensive space at the three levels  
of TAURON Arena Krakow.

BACKSTAGE
Powierzchnia 3 000 m² do adaptacji przez 
Najemcę, w tym:

• 12 modułowych szatni  
z możliwością ich połączenia

• 2 pomieszczenia estrady

• sala konferencji prasowych

• pomieszczenia dla sędziów

• pomieszczenie antydopingowe

• punkt medyczny

• pomieszczenia dla organizatorów

BACKSTAGE
Area of 3,000 m² for adaptation by the Renter, 
incl.:

• 12 modular locker rooms with  
the possibility of combining them

• 2 stage rooms

• press conference room

• rooms for the panel members

• anti-doping room

• medical point

• rooms for organisers

FOYER POZIOM B
• 28 lóż

• 2 restauracje

Powierzchnia 2 400 m ² do adaptacji przez Najemcę, w tym:

• 2 sale konferencyjne (ok. 260 m ² każda)

• szatnie do całkowitej aranżacji

FOYER LEVEL B
• 28 lounges

• 2 restaurants

Area of 2,400 m² for adaptation by the Renter, incl.:

• 2 conference rooms (around 260 m² each)

• cloakrooms for complete arrangement

FOYER POZIOM A
• 8 szatni dla 11 280 widzów

• pomieszczenia kasowe

• recepcja

Powierzchnia 5 600 m ² do adaptacji przez Najemcę, w tym:

• bawialnia

• 4 pomieszczenia przy szatniach

FOYER LEVEL A
• 8 cloakrooms for 11,280 spectators

• cash boxes

• reception

The area of 5,600 m ² for adaptation by the Renter, incl.:

• a parlor

• 4 rooms next to the cloakrooms

FOYER POZIOM C
Powierzchnia 1 800 m² do adaptacji przez Najemcę, w tym:

• 4 szatnie dla 8 460 widzów

• przestrzeń sport bar

FOYER LEVEL C
Area of 1,800 m² for adaptation by the Renter, incl.:

• 4 cloakrooms for 8,460 spectators

• sports bar area

Kasa

Cash box

C

Foyer, poziom B

Foyer, level B

A

Foyer, poziom A,  
przykład aranżacji:  
Burn Battle School

Foyer, level A, example  
of arrangement:  
Burn Battle School

D

Sala konferencji prasowych, 
poziom 0

Press conference room, 
level 0

B

A

C

B

D

# T A U R O N A R E N A K R A K O W
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TEREN WOKÓŁ 
TAURON ARENY 
KRAKÓW
AREA 
SURROUNDING 
TAURON ARENA 
KR AKOW

 
Eventy promocyjne, koncerty plenerowe, kina letnie,  
pikniki firmowe, imprezy o charakterze sportowym i inte-
gracyjne, zloty samochodów, motocykli czy miłośników 
zwierząt… 

Ogranicza nas tylko wyobraźnia!

Promotional events, outdoor concerts, summer cinemas, 
company picnics, sports and integration events, as well as 
cars, motorcycles and animal lovers conventions...

You are limited only by your imagination!

B

A

Wizualizacja terenów wokół  
TAURON Areny Kraków

Visualization of areas around 
TAURON Arena Krakow

BUrodziny TAURON 
Areny Kraków

Birthday of TAURON 
Arena Krakow 

A

Promenady na poziomie A
Promenades on the level A 2 900 m²

Parking zewnętrzny górny
Upper outdoor car park 3 700 m ²

Parking techniczny
Technical car park 770 m ²

TEREN DO DYSPOZYCJI
Rozległe tereny zielone wokół obiektu po-
zwolą wcielić w życie każdy scenariusz, zarów-
no małych eventów rodzinnych, jak i dużych wy-
darzeń plenerowych.

AVAILABLE AREA
The extensive green areas around the faci- 
lity will allow you to put into practice every sce-
nario, both small family events and the great  
outdoor events.

# T A U R O N A R E N A K R A K O W
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Urodziny TAURON Areny  
Kraków, ściana wspinaczkowa

Birthday of TAURON Arena 
Krakow, climbing wall

B

BMW Electric Now 
Tour 2017

C

Krakowskie Klasyki Nocą

Krakow Classics At Night

A

Konferencja Diverse Night 
of the Jumps 2017

Diverse Night of the Jumps 
2017 Conference

D

Urodziny TAURON  
Areny Kraków,  
widok na scenę

Birthday of TAURON Arena 
Krakow, view on the stage

E

DB

E

C

A
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POWIERZCHNIE 
REKLAMOWE
ADVERTISING 
AREAS

Wielkie wydarzenia w TAURON Arenie Kraków przyciągają 
uwagę widzów, a odpowiednia oprawa reklamowa zwiększa 
jeszcze zainteresowanie. Trudno przeoczyć imprezę czy 
produkt, które prezentuje ogromny ekran LED na elewacji 
obiektu – największy w Europie. 

Big events at TAURON Arena Krakow attract the attention of 
viewers, and the appropriate advertising setting increases  
the interest. It is difficult to overlook an event or product 
which is presented on a huge LED screen installed on the 
very façade of the building – the largest in Europe.

POWIERZCHNIE REKLAMOWE
• ekran LED na elewacji: 5 100 m ² (10 × 510 m)

• 8 ekranów LED na Cube: 3,5 × 5,5 m

• 2 pasy reklamowe nad i pod ekranem centralnym Cube

• 2 tablice wyników (22 m ² każda)

• ponad 100 ekranów LCD w foyer

• inne powierzchnie

ADVERTISING SPACES 
• LED screen on the facade: 5,100 m ² (10 × 510 m)

• 8 LED screens per Cube: 3.5 × 5.5 m

• 2 advertising lanes above and below the central Cube screen

• 2 scoreboards (22 m ² each)

• over 100 LCD screens in the foyer

• other spaces

B

A

C D

DIGITAL SIGNAGE
Rozmieszczone na wszystkich po-
ziomach podwójne monitory 40” i 46”  
o rozdzielczości 1920 × 1080 px.

DIGITAL SIGNAGE
Double 40’’ and 46’’ monitors in-
stalled at all levels with a resolution of  
1920 × 1080 px.

EUROPE’S BIGGEST LED SCREEN
The external LED screen consists of two parts: the main 
screen and the perimeter screen. 

EKRAN CUBE
Ekran Cube to komplet połączonych ze sobą wyświetlaczy o różnych 
rozmiarach, podwieszony w centralnej części płyty w Arenie Głównej. 
Składa się z Ringu – górnego pierścienia, czterech ekranów bocz-
nych, czterech ekranów głównych oraz ringu dolnego. 

CUBE SCREEN
The Cube screen is a set of displays with various sizes connected to 
the panel, hung in the centre of the court in the Main Arena. It consists 
of the Ring – the top ring, four side screens, four main screens, and 
the lower ring.

Foyer,  
poziom A

Foyer,  
level A

A

Widok TAURON Areny Kraków  
z włączonym ekranem LED

View of TAURON Arena  
Kraków with the LED screen 
turned on

B

Ekran Cube

Cube screen

C D

# T A U R O N A R E N A K R A K O W

NAJWIĘKSZY EKRAN LED W EUROPIE
Ekran LED zewnętrzny składa się z dwóch części: ekranu 
głównego oraz ekranu obwodowego. 
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VIP
Arena Catering świadczy usługi cate-
ringowe w restauracjach oraz lożach 
w strefie VIP, dla artystów i zespołów, 
drużyn sportowych czy gwiazd estrady. 
Przygotowuje kompleksowe wyżywienie 
dla grup zorganizowanych oraz obsługi 
technicznej, obsługuje konferencje oraz 
imprezy firmowe. 

VIP
Arena Catering provides catering ser-
vices for the restaurants and VIP loung-
es, for artists and teams, sports teams 
and performing stars. The Company 
prepares comprehensive catering for or-
ganized groups and technical staff, dur-
ing conferences and corporate events.

MISTRZOSTWA EUROPY
W trakcie Mistrzostw Europy w Piłce 
Ręcznej Mężczyzn 2016, w trakcie każ-
dego z dni meczowych, zrealizowano 
catering do wszystkich stref hospitality: 
VIP, zawodniczej, sędziowskiej i kibi-
cowskiej przy średnim obłożeniu hali 
ilością 12–15 tys. kibiców.

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
Podczas jednej z największych im-
prez odbywających się kiedykolwiek  
w Polsce tj. Światowych Dni Młodzieży,  
w ciągu jednego dnia wydano kilka-
dziesiąt tysięcy porcji ciepłych posiłków 
oraz ciepłych i zimnych napojów. 

A

A

B Restauracja, poziom B

Restaurant, level B 

B

WORLD YOUTH DAY
During one of the largest events ever 
held in Poland – World Youth Day – tens 
of thousands of warm meals and drinks, 
both cold and warm, were delivered in 
one day.

CATERING

Firma Arena Catering zajmuje się obsługą gastrono-
miczną wszystkich imprez odbywających się w TAURON  
Arenie Kraków, realizując obsługę cateringową od ka-
meralnych przyjęć na kilkanaście osób do wielkich even-
tów, w których uczestniczy kilkadziesiąt tysięcy osób, 
każdą imprezę traktując wyjątkowo, a wszystkie powie-
rzone projekty realizując z ogromnym zaangażowaniem 
i kulinarną pasją. 

The Arena Catering company provides catering services 
for all events taking place at TAURON Arena Krakow, offer-
ing catering services ranging from small parties for several 
people to large events, attended by tens of thousands of 
people, treating each event exceptionally and implement-
ing all the entrusted tasks with great commitment and  
culinary passion.

EUROPEAN CHAMPIONSHIP
During the European Men’s Handball 
Championship 2016 the Arena was  
the main hall of the European Champi-
onship, and catering was provided to all 
hospitality zones – VIPs, competitors, 
referees and fans – the occupancy of 
the hall reaching the daily average of  
12-15 thousand every match day.
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www.tauronarenakrakow.pl

KONTAKT
CONTACT

Spotkajmy się w największej hali 
widowiskowo-sportowej w Polsce. 
Zapraszamy do współpracy!

Let’s meet in the largest sports 
and entertainment hall in Poland. 
We invite you to cooperate with us!

# T A U R O N A R E N A K R A K O W

www.tauronarenakrakow.pl

TAURON Arena Kraków 
ul. Stanisława Lema 7 
31-571 Kraków, Poland

www.arm.krakow.pl

Arena Główna
Powierzchnie  
konferencyjne
Przestrzenie  
dodatkowe

wynajem@tauronarenakrakow.pl

0048 739 455 600

Main Arena

Conference 
areas

Additional 
space

Mała Hala

malahala@tauronarenakrakow.pl

0048 12 349 11 90

Small Hall

Loże VIP

skybox@tauronarenakrakow.pl

0048 739 455 725

0048 733 376 080

VIP lounges

Powierzchnie 
reklamowe

reklama@tauronarenakrakow.pl

0048 739 455 600

Advertising 
areas

Social media:

facebook.com/TAURONArenaKrakow

instagram.com/tauronarenakrakow

twitter.com/TAURONArenaKrk
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