
Uradni 
Corporate Hospitality
program

SLOVENIJA VS. SLOVAŠKA
8. OKTOBER 2016, 20:45 | STADION STOŽICE, LJUBLJANA

SLOVENIJA VS. ANGLIJA
11. OKTOBER 2016, 20:45 | STADION STOŽICE, LJUBLJANA



SKUPINA F
Anglija
Slovaška
Škotska
Slovenija
Litva
Malta

Kvalifikacije 
FIFA svetovno prvenstvo
Rusija 2018



Bodite edinstveni in svojim poslovnim 
partnerjem in prijateljem omogočite 
nepozabno izkušnjo.
Naj poslovni pogovor postane doživetje!

Corporate
Hospitality



Najem zasebne VIP lože omogoča, da 
svoje povabljene goste postrežete z 
vrhunskimi kulinaričnimi dobrotami 
v vašem zasebnem prostoru, kjer vam 
je na voljo zasebno strežno osebje. 
Loža vam je na voljo že nekaj ur pred 
začetkom tekme za potrebe poslovnih 
srečanj, sestankov ali svečano večerjo 
za mizo, iz katere boste lahko opazovali 
tudi dogajanje na nogometnem igrišču. 
Vaš prostor lahko tudi dodatno opremite 
in brendirate po dogovoru.

Corporate Hospitality

Zasebna VIP loža



Corporate Hospitality

Zasebna VIP loža

Ponudba vključuje
• pokrito in varovano parkirišče (1 parkirna dovolilnica na 

2 gosta)
• poseben vhod na stadion namenjen samo gostom 

zasebnih VIP lož
• zaseben predprostor opremljen z LCD zaslonom 

(spremljanje TV analize nogometnega dogajanja, 
predstavitev podjetja, povezava z računalnikom itd.), z 
veliko mizo namenjeno večerji pred tekmo in bife s pijačami

• postrežbo z vrhunsko kulinarično ponudbo priznane Hiše 
kulinarike Jezeršek in izbranimi pijačami

• osebno strežno osebje in hostesa namenjeno posamezni 
loži

• 12 do 15 (odvisno od lože) udobno oblazinjenih sedežev, s 
katerih si lahko ogledate nogometno tekmo (glejte grafiko 
spodaj)

• darilo za vsakega gosta

VHOD
VIP LOŽA

Gašper Pavli | hospitality@nzs.si | 00 386 40 510 322

Tekme
Slovenija : Slovaška, 8. oktober 2016, 20:45, Ljubljana, Stožice
Slovenija : Anglija, 11. oktober 2016, 20:45, Ljubljana, Stožice 

Kontakt

Hospitality in tribuna sedeži

Cena SLO : SVK SLO : ENG SLO : SVK
SLO : ENG

VIP loža za 9 gostov 2.700 € + DDV 2.700 € + DDV 5.000 € + DDV

VIP loža za 12 gostov 3.600 € + DDV 3.600 € + DDV 6.600 € + DDV

VIP loža za 15 gostov 4.500 € + DDV 4.500 € + DDV 8.200 € + DDV



V ekskluzivnem ambientu Corporate 
Hospitality Poslovni klub prostora, so 
vam na voljo mize za 4, 8 ali 12 gostov. 
Mize so označene z imenom in podobo 
vašega podjetja tako, da so sedeži 
rezervirani za vaše goste, ki bodo lahko 
pred tekmo, med polčasom in po tekmi 
uživali ambient ter kulinarične dobrote 
v družbi izbranih pijač. Poseben 
zabavni program z glasbenim gostom 
in moderatorjem bo poskrbel za pravo 
vzdušje.

Corporate Hospitality

Poslovni klub



Corporate Hospitality

Poslovni klub

Ponudba vključuje
• pokrito in varovano parkirišče (1 parkirna dovolilnica na 

2 gosta)
• poseben vhod na stadion namenjen gostom Corporate 

Hospitality Poslovni klub
• zasebna miza za 4-12 gostov
• postrežba z vrhunsko kulinarično ponudbo priznane Hiše 

kulinarike Jezeršek in izbranimi pijačami
• pripadajoči sedeži na centralni tribuni (glejte grafiko 

spodaj)
• darilo za vsakega gosta

Hospitality in tribuna sedeži

VHOD
POSLOVNI KLUB

Tekme
Slovenija : Slovaška, 8. oktober 2016, 20:45, Ljubljana, Stožice
Slovenija : Anglija, 11. oktober 2016, 20:45, Ljubljana, Stožice 

Cena SLO : SVK SLO : ENG SLO : SVK
SLO : ENG

Miza za 4 goste 1.200 € + DDV 1.200 € + DDV 2.200 € + DDV

Miza za 8 gostov 2.400 € + DDV 2.400 € + DDV 4.400 € + DDV

Miza za 12 gostov 3.600 € + DDV 3.600 € + DDV 6.600 € + DDV

Gašper Pavli | hospitality@nzs.si | 00 386 40 510 322

Kontakt


