H O S P I TA L I T Y
URADNI PROGRAM
NOGOMETNE ZVEZE SLOVENIJE

H O S P I TA L I T Y
Bodite edinstveni ter svojim poslovnim partnerjem
in prijateljem omogočite nepozabno izkušnjo.
Naj bo poslovni pogovor doživetje.

Ogled nogometne
tekme
iz zasebne lože ali
druženje v
poslovnem klubu

vip@nzs.si

ZASEBNA VIP LOŽA
Najem zasebne VIP lože omogoča posebno doživetje
vam in vašim poslovnim partnerjem. Ogled
nogometne tekme dopolni dopolni izvrstna
kombinacija vrhunske kulinarike in izbranih
vin Vinakoper.

Loža vam je na voljo dve uri pred začetkom tekme za
potrebe poslovnih srečanj, sestankov ali po dogovoru
svečano večerjo za mizo, iz katere boste lahko
opazovali pestro dogajanje na nogometnem igrišču.
Najeti prostor lahko dodatno opremite in
znamčite po dogovoru.

vip@nzs.si

ZASEBNA VIP LOŽA
PONUDBA VKLJUČUJE

TEKME
SLOVENIJA - ŠVEDSKA, 2. 6. 2022, 20.45
SLOVENIJA - SRBIJA, 12. 6. 2022, 20.45
SLOVENIJA - NORVEŠKA, 24. 9. 2022, 18.00

- pokrito in varovano parkirišče (1 parkirna dovolilnica na 2 gosta)

PAKET

Slovenija - Švedska

vse tekme

- poseben vhod na stadion namenjen samo gostom zasebnih VIP lož

Loža 9 sedežev

2.250 EUR

6.000 EUR

- zaseben prostor opremljen z LCD zaslonom

Loža 12 sedežev

3.000 EUR

9.000 EUR

- postrežbo z vrhunsko kulinarično ponudbo
in izbranimi pijačami Vinakoper

Loža 15 sedežev

3.750 EUR

10.000 EUR

- 9 do 15 (odvisno od lože) udobno oblazinjenih
sedežev, s katerih si lahko udobno ogledate nogometno tekmo

K O N TA K T
vip@nzs.si

POSLOVNI KLUB
V ekskluzivno opremljenem prostoru Stožic
so vam na voljo posamezna mesta za
omizjem 4, 8 ali 12 gostov.
Prostor se odpre dve uri pred začetkom tekme.
Z vašimi gosti boste pred tekmo, med polčasom in po
tekmi lahko uživali v prijetnem ambientu v družbi
vrhunskih kulinaričnih dobrot in izbranih
vinih Vinakoper.

vip@nzs.si

POSLOVNI KLUB
PONUDBA VKLJUČUJE
- pokrito in varovano parkirišče (1 parkirna dovolilnica na 2 gosta)
- poseben vhod na stadion namenjen gostom Poslovnega kluba

TEKME
SLOVENIJA - ŠVEDSKA, 2. 6. 2022, 20.45
SLOVENIJA - SRBIJA, 12. 6. 2022, 20.45
SLOVENIJA - NORVEŠKA, 24. 9. 2022, 18.00

CENA
SLOVENIJA - ŠVEDSKA
250 EUR / SEDEŽ

- zasebna miza za 4-12 gostov

PAKET

- vrhunsko kulinariko in izbrana vina Vinakoper

vse tekme
650 EUR / SEDEŽ

- pripadajoči sedeži na centralni tribuni

K O N TA K T
vip@nzs.si

