WYNAJEM SALI VIP GKS BEŁCHATÓW PODCZAS
MECZÓW PGE GKS BEŁCHATÓW

Wynajem Sali VIP GKS Bełchatów

1. URODZINY, SPOTKANIE BIZNESOWE, IMPREZA TOWARZYSKA?

Gdzie zorganizować nieformalne spotkanie biznesowe, imprezę towarzyską czy może urodziny w taki
sposób, aby wyjść z rutyny? Honorowi goście, kluczowi partnerzy czy przyszli kontrahenci a może po
prostu grupa znajomych czy goście urodzinowi zwykle zapraszani są do restauracji – co jest niezwykle
popularne, ale jednocześnie banalne.

Jednak dla wszystkich, którzy chcieliby w nietypowy, chociaż niezwykle atrakcyjny sposób podjąć
swych ważnych gości, czeka wyjątkowa oferta GKS Bełchatów. Chodzi o miejsce na stadionie GKS
Bełchatów, gdzie na trybunie północnej stadionu przy ul. Sportowej 3 znajduje się piękna Sala VIP,
w pełni wyposażona i komfortowa. Jest to idealne miejsce do organizowania spotkań biznesowych,
konferencji, szkoleń, kursów, warsztatów, spotkań promocyjno – handlowych, urodzin oraz imprez
towarzyskich.
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Dużym atutem tej Sali VIP jest jej lokalizacja i rozpościerający się z jej przeszklonej ściany widok
na płytę boiska. Daje to doskonałą okazję do połączenia organizowanych tutaj mniej lub bardziej
kameralnych spotkań z możliwością śledzenia rozgrywek piłkarskich pierwszej drużyny PGE GKS
Bełchatów.
Umożliwiamy wynajem Sali VIP w dni meczowe oraz w pozostałe dni tygodnia:
-

na godziny

-

na cały dzień

-

w weekendy

2. HOSPITALITY – DNI MECZOWE

Do pewnego czasu emocje stadionowe nie zawsze wywoływały pozytywne skojarzenia. Jednak już od
kilku lat ten negatywny wizerunek odchodzi w niepamięć, a szczególnie w kontekście klubu GKS
„Bełchatów”, który zajmuje najwyższe miejsca w konkursach na bezpieczny stadion i który przez
wielu jest kojarzony z dziećmi, zabawą, rodzinna rozrywka i bezpieczeństwem.
Nie tylko na Zachodzie ekskluzywne trybuny stadionowe od lat stanowią miejsce, do którego warto
zaprosić biznesowych partnerów i kontrahentów jak również przyjaciół czy znajomych. Tak jest już
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również na kilku stadionach w Polsce. A od sezonu 2015/16 również i GKS Bełchatów wprowadza
ofertę hospitality na swoim stadionie.
Program hospitality obejmuje rezerwację Sali w dniu meczowym wraz z cateringiem i dodatkowymi
atrakcjami.

W zakresie cateringu jego przygotowaniem i obsługą zajmie się firma Elbest Hotels, która w kwestii
cateringu konferencyjnego i biznesowego cieszy się niepodważalną renomą.
Każdy użytkownik tej elitarnej strefy otrzyma pamiątkowy upominek robiony specjalnie na
zamówienie.
W tak komfortowych warunkach można nie tylko wymienić opinie na temat rozegranych już meczów,
lecz także porozmawiać na tematy służbowe. Tym bardziej że czasu będzie sporo, gdyż dostęp do Sali
VIP będzie możliwy na trzy godziny przed początkiem meczu. Na gości będzie czekać aperitif, a zaraz
potem elegancki catering. Na czas rozgrywek goście będą mieli możliwość do przejścia na trybunę
VIP gdzie w pełni będą mieli okazję oddać się sportowym emocjom.
Dostęp gości do Sali, uwzględniając jej otwarcie na dwie- trzy godziny przed meczem, sam mecz i czas
na podzielenie się komentarzami tuż po nim, to łącznie około pięć do sześciu godzin. Tak długie
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przebywanie z klientem w niezwykłej atmosferze stwarza interesująca przestrzeń biznesową czy
prywatną, wartą do wykorzystania.

4. NOWE NARZĘDZIA MARKETINGOWE

Produkty hospitality w branży sportowej oferują możliwość wspólnego przeżycia z partnerem
biznesowym, klientem, pracownikiem, czy przyjaciółmi niezapomnianych chwil, jakich może
dostarczyć jedynie sportowa rywalizacja. Pozwala na bezpośredni rozwój relacji z klientem, poza
standardowymi ramami codziennej współpracy przez agencje lub dział marketingu i jest skierowany
do firm zainteresowanych narzędziami marketingu relacyjnego i budujących długotrwałe relacje
ze swoimi partnerami biznesowymi czy do osób prywatnych pragnących zmienić rutynowe spotkania
towarzyskie na ekscytujące i oryginalne chwile połączone z emocjami sportowymi.
Produkty hospitality mogą być w doskonały sposób wykorzystane celów motywacyjnych grup
pracowników.
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5. PROPOZYCJA MENU

I zestaw (dla 20 osób)
Żurek staropolski z jajkiem
Kanapki z serem
Kanapki z pasztetem
Kanapki z szynką
Kanapka ze schabem pieczonym
Sałatka finezja
Sałatka z tuńczyka
Pieczywo
Sok
Napoje Coca-cola
Woda mineralna

II zestaw
Zupa gulaszowa
Sałatka z grillowanym kurczakiem
Sałatka grecka
Roladki z szynki w galarecie
Befsztyk tatarski
Kostka z kurczaka panierowana
Sos czosnkowy
Śledź po flisacku
Mini wrap
Chleb, masło
Sok
Napoje Coca-cola
Woda mineralna
Kawa
Herbata

20 porcji
20 szt.
20 szt.
20 szt.
20 szt.
10 p
10 p
15 p
4l
6l
6l

20 p
3p
10 p
12 p
10 p
8p
5p
10 p
12 szt.
15/8 p
4l
6l
6l
10 p
10 p
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III zestaw
Boeuf stragonow
Sałatka z pieczoną polędwicą
Sałatka ze schabu pieczonego
Śledź po kaszubsku
Tatar z łososia z oliwkami i cebulką
Mini wrap
Pidy z krewetkami
Kurczak w galarecie
Pasztet
Zawijaniec ze szpinakiem
Kiełbasa podsuszana
Chleb, masło
Sok
Napoje Coca-cola
Woda mineralna
Kawa
Herbata
Winogrona
Mandarynki
Szarlotka

20 p
3p
10 p
10 p
12 p
10 p
10 p
10 p
0,7 kg
0,4 kg
0,5 kg
15/8 p
4l
6l
6l
10 p
10 p
2 kg
1,5 kg
12 p

5. KONTAKT

W razie zainteresowania prosimy o kontakt z działem marketingu w celu sporządzenia indywidualnej
wyceny.
Dział marketingu GKS „Bełchatów” S.A.
Tel: 44 635 03 55, 605 632 233
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