Impreza integracyjna
Turniej Piłkarski

Hala Piłkarska
jedyny taki obiekt na terenie Warszawy umożliwiający grę w piłkę
nożną przez 12 miesięcy w roku w NIEZMIENNYCH, IDEALNYCH
warunkach

ZAPRASZA do ogranizacji:
- imprez integracyjnych
- imprez okolicznościowych
- promocji nowych usług/ produktów połączonej z turniejem piłkarskim
- sparingów, turniejów i treningów piłkarskich
... oraz wielu innych eventów !!!

Pakiet bazowy już od 20 tys. zł / netto !!! *
Możliwość rozbudowania oferty o opcje dodatkowe

Szczegółowe informacje na temat przebiegu imprezy oraz dostępnych
terminów:
Paweł Leszczyński
Manager Hali Piłkarskiej
tel. 603 353 400, e-mail: pawel@halapilkarska.pl
* liczba uczestników – ok. 150 osób / 10 drużyn wraz z osobami towarzyszącymi /

Pakiet podstawowy zawiera:
 dostęp do całej infrastruktury obiektu:













(trzy boiska w hali, trybuny, zaplecze szatniowo - sanitarne, restauracja
na terenie obiektu, cała powierzchnia parkingu)
profesjonalna obsługa sędziowska (po dwóch sędziów na boisku)
opieka medyczna:
(lekarz specjalista w obsłudze meczów piłkarskich na poziomie
ekstraklasy)
ubezpieczenie wszystkich uczestników w zakresie NNW
wysokiej klasy sprzęt nagłaśniający obsługujący cały obiekt
zawodowy spiker komentujący mecze "na żywo"
woda dla zawodników podczas trwania meczów
komplet nagród:
puchary, dyplomy, nagrody indywidualne, nagrody rzeczowe
catering dla uczestników:
grill w ogródku przy restauracji (okres wiosenno-letni),
dania obiadowe w restauracji (okres jesienno-zimowy)
kompleksowa organizacja turnieju:
biuro zawodów - opieka organizatora nad prawidłowym przebiegiem
imprezy (ceremonia otwarcia i zakończenia imprezy, prowadzenie
wyników, etc.)

Opcje dodatkowe:
 kompleksowa oprawa multimedialna (relacja fotograficzna i video)
 atrakcje muzyczne (DJ, koncerty)
 występy artystyczne (pokazy cheerleaders, występy akrobatyczne, cyrkowe,
pokazy konfetti)
 atrakcje piknikowe dla dzieci z opieką animatora (plac zabaw, zamki,
zjeżdżalnie, gigantyczne piłkarzyki, konsole do gier)
 atrakcje dla dorosłych (ścianka wspinaczkowa, foto budka, lotki, bilard, (…))
 imprezy finałowe
na terenie obiektu
lokalach na terenie Warszawy, np. Klub Dekada

Każdy turniej przygotowywany jest według indywidualnych wytycznych Klienta.
Dysponujemy szerokim wachlarzem usług dodatkowych, które znacząco podnoszą
atrakcyjność turnieju.
Wszelkie zapytania postaramy się
w dogodnym dla Państwa miejscu.

wyjaśnić podczas osobistego spotkania

Zapraszamy do współpracy !

