
Kontakt / Contact:
skybox@tauronarenakrakow.pl 
0048 739 455 725 
0048 733 376 080 
www.tauronarenakrakow.pl

Największy ekran 
LED w Europie 
o powierzchni 5 100 m 2

Europe’s biggest LED 
screen with an area 
of 5,100 m 2

Wykonawca projektu i dokumentacji projektowej obiektu:
PERBO-PROJEKT sp. z o.o., www.perbo-projekt.pl

Projektanci: 
Piotr Łabowicz-Sajkiewicz, Marcin Kulpa, Wojciech Ryżyński

Fotografie, wizualizacje / Photos, visualisations:
Agencja Fotograficzna FokusMedia, Arena Catering,  
Concept Music Art Sp. z o.o., Funktional sp. z o.o.,  
RedRockS – Agencja Kreatywna, Streamline Media Productions, 
Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o.

Loże VIP
VIP Lounges

Oferta / Offer 

www.tauronarenakrakow.pl

Najem długoterminowy
Long-term rental

• 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

• permanent lounge available for exclusive  
 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

Pakiet na pojedyncze  
wydarzenia
Package for single events

• dostęp do loży

• wygodne fotele na trybunach  
 bezpośrednio przed lożą

• miejsca parkingowe na parkingu VIP

• asysta hostessy przed lożą

• możliwość zamówienia cateringu  
 do loży

• 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
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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 prywat-
nym. Profesjonalna obsługa oraz wyjątkowa 
atmosfera towarzysząca wydarzeniom spełnią 
oczekiwania najbardziej wymagających gości. 
Do dyspozycji gości strefy VIP są również re-
stauracje 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 ac-
companying events will meet the expectations  
of the most demanding guests. There are also  
restaurants and a VIP car park at the VIP area.

Loże VIP są idealnym miejscem do spo-
tkań firmowych czy prywatnych, zarów-
no podczas niecodziennych wydarzeń, 
jak i w pozostałe dni – z gwarancją pre-
stiżu i wyjątkowości miejsca. Loże to 
również miejsca szkoleń i równoległej 
pracy warsztatowej w podzespołach. 

VIP lounges are an ideal place for 
company or private meetings, both 
during unusual events and on any 
other day – prestige and uniqueness 
of the place guaranteed. The lounges 
are also places for training and parallel 
workshop work in subgroups.

Sale konferencyjne
Conference rooms

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

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).

Wszystkie loże są w pełni klimaty-
zowane i posiadają dostęp do In-
ternetu. Zapewniają prywatność 
i komfort podczas wszelkich wyda-
rzeń organizowanych 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.

Strefa VIP oferuje 
najem długoterminowy 
lóż oraz Pakiety VIP 
na poszczególne 
wydarzenia

The VIP area offers 
rental of long-
term boxes and 
VIP packages for 
individual events

Sale Konferencyjne
Conference Halls

Restauracje
Restaurants

Loże
Lounges

Loża Prezydencka
President Lounge

Usytuowanie lóż VIP
VIP Lounges location

TAURON Arena Kraków posiada 28 
eleganckich lóż wraz z komfortowymi 
fotelami w wydzielonej Strefie VIP. 

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


