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Stadion kojarzy się w pierwszej kolejności z meczami
piłkarskimi oraz dopingiem na trybunach? Czas
poszerzyć swoje wyobrażenie   o tym miejscu i
wykorzystać potencjał tkwiący w profesjonalnych
obiektach sportowych. Restauracja, loże, sale
konferencyjne, kluby to tylko część infrastruktury, którą
udostępnia w swojej ofercie swoim klientom Stadion
Poznań.

Każdego dnia staramy się zapewnić najwyższe
standardy organizowanych przez nas wydarzeń. Dbamy
o to, aby Stadion Poznań był miejscem, w którym każdy
znajdzie coś dla siebie. Klienci indywidualni mogą
wynająć jedno z naszych pomieszczeń, aby
zorganizować przyjęcie rodzinne, bądź spotkanie
towarzyskie. Klienci biznesowi mają do dyspozycji  49
sal, idealnych do organizacji różnego rodzaju eventów:
od kameralnych szkoleń dla 10 osób, po konferencje,
targi, bankiety, premiery aut, imprezy integracyjne czy
spotkania świąteczne dla kilkuset osób.

Czasami impreza na świeżym powietrzu to
doskonała alternatywa do tradycyjnych form
eventów organizowanych wewnątrz lokalu.
Stadion Poznań posiada kilkadziesiąt tysięcy
metrów powierzchni, którą można zaadaptować
pod różnego rodzaju pikniki, festiwale                            
i spotkania firmowe.
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SkwerPlay to zielony teren liczący ponad 7
tysięcy metrów kwadratowych. Usytuowany
z boku Stadionu Poznań - oddalony od
ruchu ulicznego, w dogodnej lokalizacji z
bardzo dobrym dojazdem z centrum
Poznania i lotniska. 

W tzw. reżimie sanitarnym organizowaliśmy
wydarzenia dla 1500 osób, w normalnych
warunkach SkwerPlay będzie mogło bawić
się nawet 3000 osób.

To miejsce, które idealnie nadaje się na event
z wykorzystaniem sceny i strefy chillout:
koncert, festiwal, występy artystów, kino
plenerowe, itp. 
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Strefa sponsora - wizualizacja dotyczy
dużych eventów organizowanych dla
sponsora (np. festiwal)



TAK  WIELE  

Za nami niecałe 2 miesiące
funkcjonowania SkwerPlay (sierpień            
- październik 2020). W tym krótkim
czasie udało nam się zorganizować 14
wyjątkowych koncertów. Wyjątkowych,
ponieważ odbyły się one w trakcie
pandemii. 

Widowiska zostały przygotowane              
z zachowaniem wszelkich obostrzeń             
i restrykcji: bezpieczna odległość,
zasady sanitarne, znaki poziome                    
i pionowe oraz punkty z dezynfekcją. 

Standardowo wydarzenia były
zabezpieczone również przez zespół
medyczny oraz kadrę ochroniarzy, która
posiada kilkuletnie doświadczenie               
w eventach stadionowych / meczach
piłkarskich. 
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10 000 osób

14 koncertów

2 miesiące
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 W sezonie 2021 planujemy organizację 40
koncertów z udziałem przedstawicieli
różnych gatunków muzycznych. Na każde
wydarzenie przewidziana jest średnia
obecność 800 osób. 

W związku z sytuacją pandemiczną w tym
roku nie planujemy imprez masowych.

SkwerPlay
miejsce  d la
każdego! !
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2021 rok 40 koncertów Muzyka dla każdego
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ul .  Bułgarska 17
60-320 Poznań
kontakt@stadionpoznan.p l
61  886 30 50


