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Szanowni Państwo!

TAURON Arena Kraków to jedna z najważniejszych inwestycji 
zrealizowanych w naszym mieście w ostatnich latach. Ten 
imponujący obiekt od pierwszych chwil swego istnienia 
pozostaje miejscem spektakularnych widowisk, koncertów 
i wydarzeń sportowych najwyższej światowej rangi.
Wraz z Areną zyskaliśmy potężne narzędzie promocyjne 
– nowoczesną, funkcjonalną, wygodną przestrzeń, która 
pomaga nam uwalniać potencjał kreatywnego, otwartego 
na świat Krakowa. Zyskaliśmy miejsce, gdzie my, 
krakowianie, bez względu na wiek i zainteresowania, 
możemy  wspólnie, rodzinnie spędzać wolny czas.

Z przyjemnością przekazuję w Państwa ręce pod- 
sumowanie roku 2016 w Agencji Rozwoju Miasta S.A. 
zarządzającej TAURON Areną Kraków. Myślę, że będzie to  
dla Państwa ciekawa lektura. Niekwestionowane 
sukcesy naszej hali, jej rosnąca popularność, 
osiągnięte wyniki finansowe, międzynarodowa renoma, 
o których przeczytacie, to również Państwa zasługa.

Gorąco dziękuję wszystkim, którzy pomagają nam budować 
markę TAURON Areny Kraków i jej niepowtarzalny klimat.

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa
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Szanowni Państwo!

Za nami kolejny rok działalności Agencji Rozwoju Miasta S.A. zarządzającej TAURON 
Areną Kraków. Z dumą możemy powiedzieć, że był to rok wyjątkowy. Zakończyliśmy 
go wynikiem finansowym o wiele lepszym niż początkowo planowaliśmy. Także liczba 
imprez, która odbyła się w TAURON Arenie Kraków była większa od planowanej. 
To ogromny sukces całego zespołu ARM S.A.
W 2016 roku w 46 wydarzeniach w Arenie Głównej wzięło udział ponad 820 tys. osób. 
Obiekt był wynajmowany przez 170 dni czyli średnio co dwa dni. Byliśmy świadkami 
spektakularnych i niepowtarzalnych wydarzeń takich jak Mistrzostwa Europy w Piłce 
Ręcznej Mężczyzn i Światowe Dni Młodzieży zakończone spotkaniem papieża Franciszka 
z wolontariuszami. 
Gościliśmy największe gwiazdy muzyczne – Justina Biebera, Martina Garrixa, Enrique 
Iglesiasa, zespoły: Maroon 5, Black Sabbath czy Kings of Leon. To w TAURON Arenie  
Kraków odbyło się wyjątkowe pożegnanie Tadeusza ”Taddy’ego” Błażusiaka oraz kongres 
z udziałem najlepszego mówcy na świecie Nicka Vujicica.
W ciągu tego roku ugruntowaliśmy swoją pozycję lidera na rynku obiektów widowiskowo- 
sportowych w Polsce. Dzięki wydarzeniom w TAURON Arenie Kraków nasze miasto 
jest postrzegane jako stolica koncertów, festiwali oraz wydarzeń sportowych 
na najwyższym poziomie. Udowodniliśmy, że decyzja o budowie TAURON Areny Kraków 
była jedną z najważniejszych jaką władze miasta – Prezydent Jacek Majchrowski 
i Rada Miasta Krakowa – podjęły w ostatnich latach.
Sukces TAURON Areny Kraków to także zasługa gości, którzy biorą udział w wydarze-
niach w hali. Organizatorzy imprez, sportowcy, artyści, kibice i fani, za każdym razem 
dostarczają nam niesamowitych przeżyć i wspaniałych emocji. Dziękujemy, że możemy 
je wspólnie z Wami przeżywać.

Jacek Gryzło
Wiceprezes Zarządu 

Agencji Rozwoju Miasta S.A.

Małgorzata Marcińska
Prezes Zarządu 

Agencji Rozwoju Miasta S.A.
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W biznesplanie TAURON Areny Kraków założono, że obiekt będzie się bilansował 
po trzech latach od otwarcia, czyli od 2017 r. Udało się to osiągnąć 
już w 2015 r. EBITDA (Earnings Before Interest and Tax, Depretiation 
and Amortization) tj. wynik brutto powiększony o odsetki od kredytów,  
deprecjację aktywów i pasywów oraz amortyzację w 2016 r. był o ponad 3 900 tys. zł wyższy  
od planowanego. 
Bardzo dobre wyniki finansowe spółki są związane m.in. ze wzrostem ilości imprez 
w obiekcie w porównaniu z wcześniejszymi latami. Rok 2016 był wyjątkowy także dlatego, 
że w obiekcie odbyły się wydarzenia o niespotykanej wcześniej w TAURON Arenie Kraków 
skali, czyli Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn oraz Światowe Dni 
Młodzieży, w których łącznie wzięło udział ponad 280 tys. osób.

Rys. Wyższa od planowanej EBITDA w tys. zł
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Agencja Rozwoju Miasta S.A. to jednoosobowa spółka akcyjna Gminy Miejskiej Kraków, 
która prowadzi działalność od 1996 roku. W swojej ponad dwudziestoletniej historii  
zrealizowała w Krakowie inwestycje, których wartość przekroczyła miliard złotych. 
Wśród nich była przebudowa Ronda Mogilskiego i Ronda Grzegórzeckiego oraz budowa 
tunelu linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju.

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

Łączne przychody ARM S.A. w 2016 roku wyniosły 24 225,7 tys. zł, z tego 72% stanowiły 
przychody z TAURON Areny Kraków.

EBITDA ARM S.A.
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Z ”Badania satysfakcji klienta oraz znaczenia ekonomicznego największej hali sportowo- 
widowiskowej w Polsce” przeprowadzonego przez BBS Obserwator na zlecenie 
ARM S.A. w okresie od września 2015 do września 2016 r. wynika, że 61,3% uczestników 
wydarzeń w TAURON Arenie Kraków to mieszkańcy Krakowa. 38,7% gości to osoby 
spoza Krakowa. Większość z nich spędza w naszym mieście jeden lub dwa dni.

Stale rosnąca liczba imprez i liczba osób biorących 
udział w wydarzeniach w TAURON Arenie Kraków ma 
ogromny wpływ na wzrost dochodów firm i instytucji 
prowadzących swoją działalność w Krakowie. 
Z przeprowadzonych badań wynika, że w ciągu 12 
miesięcy goście, którzy przyjechali do Krakowa na 
wydarzenia w TAURON Arenie Kraków na swój pobyt 
w Krakowie wydali blisko 72 miliony złotych. Kwota 
ta nie obejmowała zakupu biletów na wydarzenia.
Opierając się na tych danych można oszacować,  
że wpływ ekonomiczny TAURON Areny Kraków od 
momentu jej powstania wyniósł ok. 156 mln zł. 
Oznacza to dla krakowian, że koszty budowy hali 
zwrócą się po 6-7 latach.

95,9% wszystkich ankietowanych ocenia organizację wydarzeń w TAURON Arenie Kraków 
jako bardzo dobrą lub dobrą.

Zdecydowana większość ankietowanych spoza Krakowa (82,7% osób) bardzo dobrze 
lub dobrze ocenia swój pobyt w naszym mieście, a to oznacza, że taką opinię przekażą 
innym. 

61,3% uczestnicy mieszkający
w Krakowie

uczestnicy
spoza Krakowa38,7%

95,9% ocenia organizację
jako bardzo dobrą lub dobrą

BADANIA OPINII 
UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ 
W TAURON ARENIE KRAKÓW

WPŁYW OBIEKTU 
NA GOSPODARKĘ 
KRAKOWA
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FMX Diverse Night of the Jumps
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Adam Levine - Maroon 5

Gortat Team
 vs. W

ojsko Polskie
ROK 2016 W TAURON ARENIE KRAKÓW
Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2016 - Mariah Carey - 

Justin Bieber - Maroon 5 - ŚDM - Kings of Leon - FMX Diverse Night of the Jumps - 

MŚ Superenduro - KSW 37 - André Rieu - FMF - Hans Zimmer - Scorpions   - 

Enrique Iglesias - Martin Garrix - Kongres “Życie bez ograniczeń 2” - Siatkarskie 

Final Four i Final Six - Black Sabbath - 2. Off Sport Festival - Młodzi i Miłosierdzie - 

EU LCS Summer Finals i wiele innych.
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ARM S.A. współpracuje z największymi agencjami i promotorami wydarzeń. Wśród 
nich są m.in. Live Nation, Alter Art, Prestige MJM, JVS Group, Makroconcert, Knock Out 
Productions, Rockloud Live, Roland Temme Konzertveranstaltungs GmbH & Co KG, 
Sportainment.
ARM S.A. współpracuje również z Urzędem Miasta Krakowa, jednostkami miejskimi: 
Krakowskim Biurem Festiwalowym, Zarządem Infrastruktury Sportowej, Zarządem 
Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz federacjami, klubami i związkami 
sportowymi.
Ciągła analiza rynku i nowych trendów w branży eventowej pozwala na kontraktowanie 
imprez, które po raz pierwszy odbywają się w tej części Polski. 
W 2016 r. w TAURON Arenie Kraków pierwszy raz zorganizowano wydarzenie e-sportowe 
(Europejskie Finały League of Legends), wydarzenia o charakterze religijnym (Światowe 
Dni Młodzieży, Projekt Młodzi i Miłosierdzie), kongres motywacyjny (Życie bez ograniczeń 2). 
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O multifunkcjonalności obiektu świadczy charakter imprez organizowanych w TAURON Arenie Kraków

WYDARZENIA 
W ARENIE GŁÓWNEJ

„Live Nation jest dumne, iż mogło zorganizować już 10 wydarzeń w TAURON Arenie 
Kraków od jej otwarcia w 2014 r. Infrastruktura obiektu i jego możliwości techniczne  
są najlepsze w Polsce. Co w połączeniu z największą pojemnością i zespołem  
profesjonalistów otwartym na współpracę, świetnie rokuje na przyszłość.”

Steven Todd, Live Nation Polska 
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Koncert André Rieu

WYDARZENIA 
W ARENIE GŁÓWNEJ
W 2016 roku w Arenie Głównej odbyło się 46 imprez, 
w których udział wzięło ponad 820 tys. osób.
W sumie od powstania obiektu w maju 2014 r. w Arenie Głównej 
odbyło się 113 wydarzeń, w których udział wzięło 1,8 mln osób.

W 2016 roku obiekt był wynajmowany 
przez 170 dni, czyli średnio co dwa dni. 
Z tego 89 to dni, w których 
odbywały się imprezy, a 81 dni, 
w których je przygotowywano.
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Rys. Wzrost liczby wydarzeń w Arenie Głównej

„Największy, najlepszy towarzyski 
turniej na świecie, Memoriał 
Huberta Jerzego Wagnera, zasłu-
guje na najlepszą arenę, TAURON 
Arenę Kraków”

Cezary Mróz, 
wiceprezes Fundacji 
Huberta Jerzego Wagnera
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• Największym wydarzeniem w 2016 r. były styczniowe Mistrzostwa Europy 
w Piłce Ręcznej Mężczyzn – podczas 9 dni rozegrano 19 meczów, które obejrzało  
213 tys. kibiców. TAURON Arena Kraków była najważniejszą i największą areną 
mistrzostw.

• Podczas mistrzostw w Strefie VIP obsługiwano 2500 gości każdego dnia  
meczowego. W pozostałych strefach, w 18 punktach gastronomicznych, wydawano 
posiłki dla blisko 15 tys. osób dziennie. W sumie w czasie ME kibice zjedli  4 tony 
mięsa i 4 tony warzyw.

• W czasie Światowych Dni Młodzieży obiekt odwiedziło ponad 75 tys. osób. 
Z wolontariuszami ŚDM w TAURON Arenie Kraków spotkał się Ojciec Święty Franciszek. 
Wśród gości było też 23 kardynałów, 140 biskupów, 1300 księży i 700 sióstr zakonnych.

• Podczas ŚDM miało miejsce wydarzenie bez precedensu – hala stała się miejscem, 
w którym pielgrzymi mogli pomodlić się przy pięciu relikwiach zgromadzonych 
specjalnie na tę okazję przez Rycerzy Kolumba. Były to relikwie: św. Jana Pawła II, 
św. Alberta Chmielowskiego,  św. Faustyny Kowalskiej, św. Maksymiliana Marii 
Kolbego i bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

• Wśród koncertów rekordowy był listopadowy występ Justina Biebera, który  
zgromadził ponad 19 tys. widzów. Rekordowa była też produkcja tego wydarzenia 
– do przewiezienia sprzętu konieczne były 23 ciężarówki, do dyspozycji ekipy było 11 
tour busów, 5 vanów i 16 pomieszczeń w TAURON Arenie Kraków.

• Najlepszy DJ na świecie – Martin Garrix był tak zachwycony krakowską  
publicznością, że już w połowie koncertu postanowił, że przedłuży swój występ 
o 40 minut.

• Największy w Europie ekran LED na elewacji TAURON Areny Kraków zrobił 
ogromne wrażenie na członkach zespołu Scorpions. Gdy zobaczyli ogromny 
napis "Welcome Home" stwierdzili, że nikt nigdy nie powitał ich w tak spekta-
kularny sposób. Zdjęcie opublikowali na swoim profilu na facebooku.

• Sportowy rok w Arenie Głównej zakończyły grudniowe Mistrzostwa Świata FIM 
SuperEnduro, podczas których karierę zakończył Tadeusz Błażusiak - „Taddiemu” 
kibicowało 13 tys. osób. Jak poinformowali organizatorzy – nigdy wcześniej, 
ani w Polsce, ani na świecie, ta dyscyplina nie miała tak licznej widowni.

• W 2016 r. w punktach gastronomicznych na terenie hali obsłużono ok. 400 tys. 
klientów. Sprzedano m.in. 60 tys. hot dogów, 75 tys. zapiekanek i 170 tys. napojów, 
a także 2 tony nachosów i 24 m3 popcornu.

WARTO 
WIEDZIEĆ!
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To, co wyróżnia obiekt i co wielokrotnie powtarzali organizatorzy imprez 
sportowych i kulturalnych i ich uczestnicy, to atmosfera jaka panuje podczas 
wydarzeń w hali. Bardzo często jest ona określana jako wyjątkowa i magiczna. Sam obiekt 
określany jest najczęściej słowami: imponujący, wspaniały, piękny i ultranowoczesny.
Według Instytutu Monitoringu Mediów w 2016 roku w polskiej prasie i internecie pojawiło 
się ponad 33 tys. publikacji, w których znalazła się informacja o TAURON Arenie Kraków 
i wydarzeniach, które odbywają się w obiekcie. To daje średnio 90 publikacji dziennie.
Na szczególną uwagę zasługują relacje z dwóch największych wydarzeń: Mistrzostw 
Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn oraz Światowych Dni Młodzieży.

Na EHF EURO 2016 r. akredytowało się blisko 1300 dziennikarzy. Sygnał nadawany 
przez 75 narodowych stacji był odbierany w 175 krajach. W polskiej prasie i internecie 
w styczniu 2016 r. ukazało się ponad 2200 publikacji, w których była mowa o TAURON 
Arenie Kraków w związku z mistrzostwami.

Po Mistrzostwach Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn w mediach pojawiły się opinie,  
że TAURON Arena Kraków stała się dla miasta promocyjnym okrętem flagowym  
i nadaje mu wizerunek miasta dynamicznego i tętniącego życiem.

W czasie Światowych Dni Młodzieży w polskiej prasie i internecie pojawiło się blisko 2000  
publikacji, w których znalazła się informacja dotycząca tego, co działo się w Arenie.  
Informacje o Mercy Centre przygotowanym przez Rycerzy Kolumba oraz o spotkaniu 
Ojca Świętego z wolontariuszami pojawiały się także w mediach na całym świecie 
m.in. włoskich, brytyjskich, amerykańskich, australijskich, kanadyjskich, panamskich. 
Artykuły publikowano w takich tytułach jak: The Guardian, 
Chicago Tribune,  Radio Vaticana, La Stampa, El Mundo,  
Rome Reports  i  Catho l ic  News Agency . 
W relacjach po ŚDM mogliśmy przeczytać, 
że TAURON Arena Kraków to nowoczesny 
obiekt, który może z łatwością pomieścić 
powódź pielgrzymów oraz, że na czas ŚDM hala 
zmieniła się w wyjątkowe miejsce i stała się 
ziemią świętą.

W 2016 r. publikacje o TAURON Arenie Kraków 
pojawiały się także w branżowych europej-
skich magazynach dotyczących obiektów 
widowiskowo-sportowych oraz organizacji 
największych eventów kulturalnych i sporto-
wych m.in. Audience Magazine, IQ Magazine, 
sb-magazine czy Stadionwelt Insid.

Mistr
zostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn

Rok 2016 w TAURON Arenie Kraków był pełen spektakularnych wydarzeń, które 
przyciągnęły tysiące widzów. Wiele z nich gościliśmy w stolicy Małopolski po raz 
pierwszy. Każde z nich dostarczyło nam niezapomnianych i niepowtarzalnych 
wrażeń.

SUKCES PISANY EMOCJAMI
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BURN Battle School Remixed

EU
 LC

S Summer Split Finals

ARENA 
NOWYCH WYDARZEŃ
W 2016 r. TAURON Arena Kraków stała się miejscem wydarzeń, które do tej pory nie 
odbywały się w Krakowie. Na zakończenie wakacji w hali odbyły się zawody elitarnej ligi 
e-sportowej League of Legends. Podczas EU LCS Summer Split Finals cztery 
najlepsze drużyny letniego splitu walczyły o tytuł mistrza Europy, a także o jak najlepsze 
miejsce na Mistrzostwach Świata 2016.

We wrześniu po raz pierwszy odbyła się impreza, podczas której królował breakdance  
i hip-hop, czyli BURN Battle School Remixed z udziałem takich artystów jak Busta 
Rhymes, DJ Grandmaster Flash i O.S.T.R. 

Z kolei na początku października obiekt gościł uczestników kongresu motywacyjnego 
„Życie bez ograniczeń 2”, którego główną gwiazdą był najlepszy mówca motywacyjny 
na świecie – Nick Vujicic. Oprócz niego na scenie pojawił się najsłynniejszy na świecie 
hiphopowy YouTuber Erick Thomas oraz pisarka, która uciekła z niewolniczej pracy na 
plantacji mango Ava Eagle Brown.
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EU
 LC

S Summer Split Finals

Św
iatowe Dni Młodzieży  

MERCY CENTRE
TYSIĄCE MŁODYCH 

I OJCIEC ŚWIĘTY
W TAURON Arenie Kraków w 2016 roku po raz pierwszy odbyły się wydarzenia religijne. 
Największe były lipcowe Światowe Dni Młodzieży, których zwieńczeniem było 
spotkanie Papieża Franciszka z wolontariuszami oraz organizatorami ŚDM 31 lipca. 
Wcześniej, przez pięć dni, w arenie działało centrum dla anglojęzycznych pielgrzymów 
„Mercy Centre” przygotowane przez Rycerzy Kolumba.

W czasie ŚDM w arenie odbywały się katechezy, konferencje i msze św. z udziałem przed-
stawicieli Episkopatów Australii, Kanady i USA. W programie były wystąpienia znanych 
katolickich mówców, dyskusje o wierze i religii, koncerty, wystawy i adoracje. Wydarzenia 
w ramach „Mercy Centre” odbywały się zarówno na Arenie Głównej, jak i w Małej Hali, 
salach konferencyjnych, foyer oraz na zewnątrz hali.

Wśród pielgrzymów dominowali obywatele Stanów Zjednoczonych, Kanady 
i Australii, ale też Wielkiej Brytanii, Słowenii, Brazylii, Francji, Malty, Indii, RPA, Nigerii, 
Ukrainy i Polski. W niedzielę 31 lipca byli to także pielgrzymi m.in. z Panamy, Hiszpanii, 
Argentyny i Włoch.

Światowe Dni Młodzieży były także inspiracją do organizacji innych wydarzeń religijnych.  
W marcu odbyły się rekolekcje pod nazwą „Młodzi i Miłosierdzie”, a jesienią dwa  
wydarzenia w ramach cyklu „ŚDM Jesteśmy razem!” – rekolekcje „Are You Ready? Yes!” 
(październik) i koncert „Bóg liczy na Ciebie” (listopad).
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Justin
 Bieber

Mariah Carey

GWIAZDY 
NAJWIĘKSZEGO FORMATU
W 2016 roku TAURON Arena Kraków znalazła się na liście tras koncertowych 
największych światowych gwiazd. Wśród nich byli: Justin Bieber, Martin Garrix, Mariah 
Carey, Il Divo, ZAZ, André Rieu oraz zespoły: Maroon 5, Black Sabbath, Scorpions, Kings  
of  Leon. Na występy swoich ukochanych gwiazd przyjechali fani nie tylko z Polski, 
ale także z całej Europy – m.in. Niemiec, Czech, Ukrainy, krajów skandynawskich, Włoch, 
a nawet z Australii.

Wśród koncertów rekordowy był listopadowy występ Justina Biebera, który zgro-
madził ponad 19 tys. widzów. Imponującą frekwencję miały także koncerty zespołów 
Black Sabbath i Maroon 5 – widownia na każdym z nich przekroczyła 17 tys. osób.

Po raz kolejny odbyły się wydarzenia związane z muzyką filmową – koncert Hansa 
Zimmera oraz Festiwal Muzyki Filmowej, podczas którego można było posłuchać muzyki 
z filmu „Indiana Jones: Poszukiwacze zaginionej arki” oraz z gry „Wiedźmin 3 Dziki Gon”. 
Dzieci zachwycone były projekcją filmu „Kraina lodu” z muzyką na żywo i spektaklami 
„Disney on Ice – 100 lat magii Disneya”.

Listę zamykają gwiazdy rodzimej sceny muzycznej: Beata z zespołem Bajm, Andrzej 
Piaseczny, zespół Raz Dwa Trzy. Artyści, którzy wystąpili podczas Czyżynaliów – Brodka, 
Dawid Podsiadło, COMA, Strachy na Lachy i Kortez oraz kabarety: Fair Play Crew, Kabaret 
Młodych Panów, Kabaret Smile i Kabaret Moralnego Niepokoju. 
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AURON Areny Kraków

TAURON Arena Kraków to doskonałe miejsce 
do organizowania konferencji, kongresów,

spotkań biznesowych, targów i eventów korporacyjnych. 
W Arenie Głównej można zorganizować kongres z udziałem kilkunastu

tysięcy osób, czego przykładem może być wydarzenie „Życie bez ograniczeń 2”
z udziałem najsłynniejszego mówcy motywacyjnego na świecie – Nicka Vujcica.

Sale konferencyjne na poziomie VIP TAURON Areny Kraków są idealne do organi-
zacji konferencji, szkoleń i spotkań biznesowych nawet dla 200 osób. To tutaj 
w październiku 2016 r. odbyło się spotkanie profesjonalistów w zarządzaniu obiektami 
widowiskowo–sportowymi – przedstawicieli największych europejskich aren zrzeszo-
nych w European Arenas Association. Agencja Rozwoju Miasta S.A. była gospodarzem 
spotkania, którego głównym tematem było zapewnienie bezpieczeństwa podczas naj-
większych koncertów.

Wśród wydarzeń plenerowych, które odbyły się przy obiekcie, największym był 
2. Off Sport Festival połączony z obchodami 2. urodzin TAURON Areny Kraków.  
Podczas imprezy mieszkańcy Krakowa mogli zobaczyć na czym polegają takie 
dyscypliny sportowe jak freestyle slalom, free ride, rock’n’roll akrobatyczny, 
street workout, bike polo, slackline i parkour. Mogli obejrzeć pokaz 
startu balonu na ogrzane powietrze oraz spróbować urodzinowego tortu 
w kształcie areny.

Na liście plenerowych imprez znalazły się też: Wiosenny Piknik z Podróżnikami 
inaugurujący powstanie wzdłuż ul. Lema Alei Podróżników, 
Zdobywców i Odkrywców, otwarcie sezonu samochodo-
wego przez Krakowskie Klasyki i Piknik Wojska Polskiego 
przed meczem Gortat Team vs Wojsko Polskie. 
Tutaj odbył się start Wielkiego Przejazdu Rowerowego w ra-
mach Święta Cyklicznego i przejazdu Moto Mikołajów.

Przed areną cyklicznie odbywały się spotkania 
„Krakowskich Klasyków Nocą”, Biegi Śniadaniowe 
organizowane przez AZS AWF Kraków Masters, zajęcia 
w ramach miejskiego programu „Krakowskie ścieżki 
nordic walking” i warsztaty inline alpine prowadzone 
przez instruktorów IASW w Małopolsce.

MIEJSCE
SPOTKAŃ 

I KONFERENCJI

WOKÓŁ 
TAURON ARENY KRAKÓW
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Taddy Błażusiak na MŚ FIM Superendur
o

Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn

SPORTOWE 
EMOCJE
W 2016 roku w TAURON Arenie Kraków pierwszy raz odbyły się Mistrzostwa Europy 
w Piłce Ręcznej Mężczyzn, Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym, siatkarskie: Final 
Six Ligi Światowej i Final Four Ligi Mistrzów, Hokejowa Liga Mistrzów i gala Spartan Fight.

Sportowych wrażeń dostarczyły też: Memoriał im. Huberta Jerzego Wagnera, Mistrzostwa 
Świata we Freestyle Motocrossie, koszykarska Euroliga Kobiet i mecz Gortat Team vs 
Wojsko Polskie, PZU Cracovia Półmaraton Królewski oraz gale: Polsat Boxing Night i KSW.

Sportowy rok w Arenie Głównej zakończyły grudniowe Mistrzostwa Świata FIM 
SuperEnduro, podczas których w spektakularny sposób karierę zakończył Tadeusz 
„Taddy” Błażusiak.

„Czekałem na TAURON Arenę Kraków, a kiedy pierwszy raz po zakończeniu budowy tu wszedłem 
to pomyślałem: „wreszcie”! Wreszcie mamy miejsce, w którym mogą odbywać się ważne 
wydarzenia. W którym będziemy świętować wielkie zwycięstwa 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 zakończył tu swoją wspaniałą karierę”

Rafał Sonik, zwycięzca Rajdu Dakar i patron honorowy Mistrzostw Świata SuperEnduro
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Taddy Błażusiak na MŚ FIM Superendur
o

M
ecz drużyny R8 Basket AZS Politechnika Kraków

W
 Małej Hali organizowane są bale i studniówki

Przez cały rok życiem tętniła Mała Hala TAURON Areny Kraków, w której można grać 
w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i futsal. Dzieci i młodzież brali udział w bez- 
płatnych zajęciach Akademii Juniora i Akademii Przedszkolaka oraz w wakacyjnych  
półkoloniach. Obiekt jest chętnie wynajmowany   przez kluby sportowe, firmy, 
stowarzyszenia i osoby prywatne dla których jest idealnym miejscem 
do treningów w gronie przyjaciół lub znajomych z pracy.
Od października 2016 roku w Małej Hali regularnie gra drużyna R8 Basket AZS 
Politechniki Krakowskiej, która zakończyła rok zwycięstwem w turnieju finałowym 
koszykarskiego Pucharu Polski Mężczyzn. Mała Hala gościła Turniej w Siatkówce Mężczyzn 
Szkół Średnich, "Kosmiczny Turniej Ekologiczny”, "Wielki charytatywny mecz siatkówki 
Rada Miasta Krakowa vs Młodzieżowa Rada Krakowa", Mistrzostwa Świata w Karate 
Tradycyjnym, Halowy Turniej Piłkarski o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa "Droga 
do EURO U-21" i Międzynarodowy Turniej Mikołajkowy w Karate Tradycyjnym.
Mała Hala to także idealne miejsce do organizacji mniejszych eventów, imprez  
integracyjnych oraz bali i studniówek.

MAŁA HALA

„W 2016 roku zorganizowaliśmy w TAURON Arenie Kraków dwa wydarzenia w randze 
Mistrzostw Świata. Dwie różne dyscypliny - Freestyle Motocross oraz SuperEnduro i zupełnie 
różne wymagania produkcyjne. W obu przypadkach jednak obiekt spełnił nasze oczekiwania, 
a ekipa produkcyjna mogła liczyć na profesjonalne wsparcie i pomoc pracowników Areny. 
Wszystko to pozwoliło nam stworzyć dwa wyjątkowe sportowe wydarzenia, które dostarczyły 
widzom niesamowitych emocji.”

Przemysław Szymański, współwłaściciel agencji Sportainment
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• TAURON Arena Kraków została oddana do użytku w maju 2014 r. 

• Obiektem zarządza Agencja Rozwoju Miasta S.A. – spółka Gminy Miejskiej Kraków, 
która zrealizowała inwestycję.

• Wykonawcą projektu i dokumentacji projektowej hali jest PERBO-Projekt sp. z o.o., 
www.perbo-projekt.pl (projektanci: 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.

• Sponsorem tytularnym obiektu jest spółka TAURON Polska Energia S.A.  

• TAURON Arena Kraków, jako jedyna w Polsce jest członkiem European Arenas 
Association – stowarzyszenia zrzeszającego największe obiekty widowiskowo- 
sportowe w Europie. Stowarzyszenie zrzesza 34 wiodące areny europejskie z 21 krajów. 
Dodatkowe informacje o EAA są dostępne na stronie: www.europeanarenas.com.  

O TAURON ARENIE KRAKÓW

pojemność: ponad 20.400 widzów
(najwięcej w Polsce)

powierzchnia
Areny Głównej to 61.000m2

powierzchnia
płyty głównej 4.500m2

płyta główna mieści
9.300 osób

na 3 poziomach TAURON Areny Kraków
znajduje się 15.030 krzesełek

 27 prestiżowych lóż w Strefie VIP
i 500 miejsc

52 miejsca
dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami

płyta Małej Hali sportowej
1.700m2 i 300 miejsc na trybunach

największy w Europie,
półkilometrowy ekran LED

ponad 1300
miejsc parkingowych

ponad 100 ekranów
LCD w foyer

ponad 380
kamer CCTV
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TWOJA PRZESTRZEŃ
W TAURON ARENIE KRAKÓW

WIELOFUNKCYJNA 
PRZESTRZEŃ EVENTOWA
• konferencje, kongresy, sympozja

• bankiety, imprezy integracyjne

• szkolenia, targi, wystawy, pokazy

• pikniki

• rozbudowane zaplecze gastronomiczne

• 1.300 miejsc parkingowych

• zaplecze techniczne o powierzchni 3.000 m2

od
1000 zł*

< 3.000

MOŻLIWA LICZBA WIDZÓW 
- WARIANTY

< 5.000

< 9.000 aż do
20.400

* ceny netto
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MAŁA HALA
• 1.700 m2 płyty głównej

• 304 miejsca na trybunach

• zajęcia sportowe

• eventy, gale i targi, konferencje 

• układ bankietowy do 1.000 osób 

• układ konferencyjny do 1.300 osób 

• stoiska targowe: 70 stoisk 3m x 3m 

• koncerty do 2.000 osób

• wystawy

• catering najwyższej jakości

EVENTY DUŻE I MAŁE
• 4.500 m2 płyty głównej

• 15.030 krzesełek na 3 poziomach

• największa w Polsce pojemność obiektu: 20.400 widzów

• 2 sale konferencyjne o pojemności do 200 osób każda

• imprezy masowe w wariantach: 
do 3.000, do 5.000, do 9.000 i powyżej 9.000

• eventy i targi na płycie głównej

• układ bankietowy do ok 5.000 osób 

• układ konferencyjny do 3.500 osób

• stoiska targowe 230 stoisk 3m x 3m 

• doskonała akustyka

• catering najwyższej jakości

najem już od
90 zł/h*

najem już od
35.000 zł*
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TAURON Arena Kraków
ul. Stanisława Lema 7, 31 – 571 Kraków

Oferta Wynajmu TAURON Areny Kraków

* ceny netto

telefon +48 739 455 600
wynajem@tauronarenakrakow.pl
www.tauronarenakrakow.pl

ZWIEDZANIE
• oprowadzanie przez przewodnika

• miejsca niedostępne na co dzień dla uczestników imprez

• wszystkie poziomy TAURON Areny Kraków 
(w tym poziom VIP)

• Mała Hala

• terminy dostępne na stronie 
www.tauronarenakrakow.pl

• indywidualne terminy dla grup  
zorganizowanych i wycieczek

REKLAMA 
NA EKRANIE LED
• największy ekran LED w Europie 

(ponad 5.000m2 powierzchni reklamowej)

• świetna widoczność i lokalizacja

• miejsce na reklamę i życzenia

• oferta dla firm

• oferta dla klientów indywidualnych

wstęp
od 8 do 
13 zł/os

1h ekspozycji
tylko

800 zł*
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APLIKACJA 
TAURON Arena Kraków

Dowiedz się o najnowszych wydarzeniach
w TAURON Arenie Kraków

Kup bilet

Znajdź swoje miejsce

Twórz Społeczność TAURON Areny Kraków

www.tauronarenakrakow.pl

NADCHODZĄCE 
WYDARZENIA 2017/2018

24.08-3.09.2017             CEV MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN

09.09.2017         MEET UP

28.09.2017                   KONCERT MUZYKI FILMOWEJ

03.10.2017                  HOKEJOWA LIGA MISTRZÓW

12.10.2017                   STING 57th & 9th WORLD TOUR

15.10.2017                   4. PZU CRACOVIA PÓŁMARATON KRÓLEWSKI

17.10.2017                   IMANY

21.10.2017                   HARRY POTTER I KOMNATA TAJEMNIC™ IN CONCERT

25.10.2017                   DAVID GARRETT & HIS BAND EXPLOSIVE - LIVE 2017

27-29.10 2017                        HACKYEAH – NAJWIĘKSZY HACKATON W EUROPIE

11.11.2017                   ANDREA BOCELLI

12.11.2017                   LORD OF THE DANCE

17-19.11.2017             DISNEY ON ICE

20.11.2017                   LA LA LAND IN CONCERT

23.11.2017                   HAVASI SYMPHONIC CONCERT SHOW

25.11.2017                   DŻEM – TRASA KONCERTOWA 2017

26.11.2017                   JAMES NEWTON HOWARD

29.11.2017                   ROYAL MOSCOW BALLET "JEZIORO ŁABĘDZIE"

06.12.2017                   HEY – FAYRANT TOUR

09.12.2017                   MŚ SUPERENDURO

26.01.2018 ATMASFERA CUGOWSCY

07.02.2018 DEPECHE MODE

10.02.2018 KONCERT WALENTYNKOWY

28.02.2018 TOTO

10.03.2018 MASZA I NIEDŹWIEDŹ NA LODZIE

08.04.2018 THE KELLY FAMILY 

28.04.2018 METALLICA - WORDLWIRED TOUR

07.06.2018 ELVIS IN CONCERT – LIVE ON-SCREEN

Więcej informacji:

www.tauronaronarenakrakow.pl   |   www.facebook.com/TAURONArenaKrakow
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APLIKACJA 
TAURON Arena Kraków

Dowiedz się o najnowszych wydarzeniach
w TAURON Arenie Kraków

Kup bilet

Znajdź swoje miejsce

Twórz Społeczność TAURON Areny Kraków

www.tauronarenakrakow.pl


