
VIP HOSPITALITY



Přinášíme partnerům novou dimenzi hospitality.
HC Sparta Praha jako špičkový hokejový klub a silná  
a tradiční značka nabízí díky spojení s jednou  
z nejmodernějších multifunkčních arén v Evropě jedinečnou 
příležitost jak motivovat vaše zaměstnance, pobavit  
klíčové klienty a obchodní partnery nebo si prostě jen užít 
špičkový hokej. Jako klubový partner HC Sparta navíc  
získáte možnost využít dalších výhod a benefitů, které  
vám budou k dispozici během domácích utkání v O

2
 areně.

VÍTEJTE V O
2
 ARENĚ.  

V JEDNOM Z NEJMODERNĚJŠÍCH 
SPORTOVNÍCH STÁNKŮ V EVROPĚ …

VIP HOSPITALITY



Dopřejte svým klientům, obchodním partnerům či  
zaměstnancům zážitek z hokejových utkání utkání Sparty 
z míst s nejlepším výhledem v areně přímo uprostřed 
sportovního dění.

Sezónní VIP vstupenky na domácí zápasy HC Sparta Praha 
na místa ve středových sektorech 101, 102 a 122  
s cateringem vyhrazeným v restauraci Lokomotivka. 

VIP
SPARTA
KLUB

VIP HOSPITALITY VIP SPARTA KLUB



VIP HOSPITALITY SPARTA BUSINESS LOUNGE 

Užijte si utkání Sparty v komfortu a pohodlí klubového 
patra O

2
 areny, se skvělým výhledem na ledovou plochu, 

exkluzivním cateringem a unikátním zážitkem z hokeje 
v prostředí, které nabízí ideální podmínky pro rozvoj 
vašeho businessu.

SEZÓNNÍ VIP BALÍČKY DO PROSTOR 
SPARTA BUSINESS LOUNGE

Součástí jsou sedadla v sektorech Sport Club Seats, 
Party Boxech a nebo Sky barech na klubovém patře  
O

2
 areny a členství v Sparta Business Lounge,  

uzavřeném prostoru na klubovém patře O
2
 areny,  

který zahrnuje benefity vyhrazené výhradně pro  
korporátní partnery HC Sparta Praha.

SPARTA
BUSINESS
LOUNGE 



Partnerům, kteří ocení atraktivní prostředí spojené  
s exkluzivními službami, jsou vyhrazeny Sportboxy  
na 3. podlaží O

2
 areny. Spojují komfort a pohodlí  

s návštěvou atraktivních utkání, a vytvářejí tak ideál-
ní prostor pro prezentaci firmy, obchodní schůzky  
a komunikaci se zajímavými lidmi.

Jednotlivé Sportboxy jsou vybaveny předsíňkou  
se sociálním zařízením, prostorným obývacím salón-
kem, kuchyňským koutem, prosklenou čelní stěnou 
a balkónkem, kde jsou sedadla umístěná v prostoru 
hlediště. Kapacita Sportboxu je až 20 osob, k sezení  
je vyhrazeno 14 míst.

SPORTBOX

VIP HOSPITALITY SPORT BOX 



Nadchněte partnery atraktivním firemním večírkem. 
Partyboxy a skybary jsou prostory na klubovém patře 
O

2
 areny, které lze také vyhradit pro váš firemní 

event. K dispozici získáte vlastní vyčleněné hlediště  
s kapacitou dle potřeby a rozsahu vaší akce.

Součástí je vlastní bar, obsluha, catering a sociální 
zařízení. Pronajímají se jednorázově na jednotlivá 
domácí utkání HC Sparta. 

VIP HOSPITALITY FIREMNÍ AKCE 

FIREMNÍ AKCE  
PARTY BOXY 
A SKY BARY 



VIP HOSPITALITY

HOSPITALITY@HCSPARTA.CZ

WWW.HCSPARTA.CZ


