
Powierzchnie reklamowe
Advertising spaces

Oferta  /  Of fer 

www.tauronarenakrakow.pl

Kontakt / Contact:
reklama@tauronarenakrakow.pl 
0048 739 455 600 
www.tauronarenakrakow.pl

Reklama na stronie www
Web page advertising

Baner o wymiarach:
Banner with dimensions:

• 29 × 29 px

• 249 × 135 px

• 200 × 266 px

Powierzchnie reklamowe
Advertising space

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.

• 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

• Plakaty w windach

• Parking

• Inne powierzchnie

• LED screen on the facade: 
5,100 m² (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

• Posters in elevators

• Car park

• Other spaces



Ekran w Małej Hali o powierzch-
ni 22 m² może służyć do emisji 
spotów reklamowych, filmów czy 
transmisji live

The 22 m² screen in the Small Hall 
can be used to broadcast commer-
cials, films or live broadcasts

Największy ekran LED w Europie
Europe’s biggest LED screen

Ekran LED zewnętrzny składa się z dwóch części: ekranu 
głównego oraz ekranu obwodowego. 

The external LED screen consists of two parts: the main 
screen and the perimeter screen.

Wielkie wydarzenia w TAURON Arenie Kraków przyciągają 
uwagę widzów, a odpowiednia oprawa reklamowa zwiększa 
jeszcze zainteresowanie. Trudno przeoczyć imprezę czy pro-
dukt, 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 faca-
de of the building – the largest in Europe.

Trudno przeoczyć 
imprezę, którą 
prezentuje ogromny 
ekran LED

It is difficult  
to overlook an event 
which is presented  
on a huge LED screen
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Wymiary
Dimensions 7 168 × 3 072 m

Rozdzielczość
Resolution 896 × 384 px

Digital Signage
Digital Signage

Rozmieszczone na wszystkich poziomach po-
dwójne monitory 40” i 46” o rozdzielczości  
1920 × 1080 px.

Double 40’’ and 46’’ monitors installed at all lev-
els with a resolution of 1920 × 1080 px.

Ekran Cube
Cube Screen

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

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


