SEZONO ABONEMENTAS

ZONA

Galimybė
išsipirkti
Narystė
Nuolaida
Vaišės
savo vietą
Nuolaidos su pratęsiant Atskiras Parkavimas Atskira restorano VIP „Žalgirio“
arenos
verslo klube renginiams
zonoje
abonementu kitais metais įėjimas prie arenos rūbinė

VIP parketinės
nuo 1898 €
Audi klubas
nuo 654 €
Auksinė
nuo 560 €
Premium klubas
nuo 353 €
Sidabrinė
nuo 369 €
Bronzinė
nuo 271 €
Žalia-balta
nuo 227 €
Žalia
nuo 179 €
Ruda*
nuo 236 €
Oranžinė*
nuo 190 €
Rožinė
nuo 157 €
Melsva
nuo 137 €
Mėlyna
nuo 120 €
Pilka
nuo 79 €

* LKL rungtynių metu nenaudojant arenos trečiojo aukšto abonementų savininkams bus
pasiūlytos vietos arenos pirmajame aukšte – Žalioje zonoje.

VIP PARKETINĖS
Išskirtinio patogumo vietos prie pat krepšinio aikštelės, pritaikytos
aukščiausią kokybę vertinantiems krepšinio gerbėjams. Su VIP bilietu
galėsite automobilį statyti atskiroje automobilių stovėjimo aikštelėje, į
areną pateksite be eilių, o arenos restorano VIP zonoje galėsite
nemokamai vaišintis gėrimais, virtuvės meistrų sukurtais užkandžiais ir
karštais patiekalais. Patogiai įsitaisykite ant specialiai pagal Kauno
„Žalgirio“ užsakymą pagamintų odinių krėslų ir mėgaukitės
nepakartojama rungtynių atmosfera ir reginiu, tarsi sėdėtumėte ant
komandos suoliuko. Nemokama galimybė užmegzti strategines
pažintis ir atrasti verslo plėtros galimybes „Žalgirio“ verslo klube.

Vienkartinio bilieto į Eurolygos rungtynes kaina
– nuo 80 €, LKL – nuo 40 €.
Abonemento kaina (~40 rungtynių):
Pratęsimo – nuo 1898 €
Naujo abonemento – nuo 2750 €

„AUDI“ KLUBAS
Su „Audi“ klubo abonementu galėsite lankytis visose Kauno „Žalgirio“
namų rungtynėse bei patirti neišdildomus įspūdžius sėdint centrinėse
arenos vietose. Išvenkite ilgų eilių – klubo nariams skirtas atskiras
įėjimas į areną, o išskirtinėje klubo zonoje esančiuose baruose jūsų
laukia specialus maisto ir gėrimų meniu, skirtas tik „Audi“ klubo nariams,
atskira rūbine, tualetais ir terasa su vaizdu į upę. Nemokama galimybė
užmegzti strategines pažintis ir atrasti verslo plėtros galimybes
„Žalgirio“ verslo klube.
* „Audi“ klubo abonemento savininkas per dvi savaites nuo bilietų prekybos į
renginį pradžios gali išsipirkti savo turimą vietą į kitus arenoje vykstančius renginius.

Vienkartinio bilieto „Audi“ klube į Eurolygos
rungtynes kaina – nuo 33 €, LKL – nuo 14 €.
Abonemento kaina (~40 rungtynių):
Pratęsimo – nuo 654 €
Naujo abonemento – nuo 819 €

PREMIUM KLUBAS
Premium klubas – tai atskira erdvė „Žalgirio“ arenos salėje, į kurią
galima patekti tik su klubo abonementu arba bilietu. Mėgaukitės
rungtynių atmosfera ir patogiai stebėkite krepšinio kovas prie staliuko,
išskirtinio dizaino lounge zonoje ar patogioje asmeninėje vietoje. Su
klubo abonementu naudokitės atskiru įėjimu, rūbine bei tik klubo
nariams skirto baro paslaugomis. Nustebinkite klientus ar partnerius
išskirtiniu aptarnavimu „Žalgirio“ arenoje!

Vienkartinio bilieto klube į Eurolygos
rungtynes kaina nuo – 22 €, LKL nuo – 10 €.
Abonemento kaina (~40 rungtynių):
Vieta tribūnoje: nuo 353 €
Vieta prie staliuko – nuo 461 €
Vieta prie baro – nuo 407 €

ŽALIA-BALTA ZONA
Jei negalite rungtynių metu nusėdėti savo vietoje ir norite aktyviai
palaikyti Kauno „Žalgirį“ – įsigykite abonementą „Žalia-balta“ sektoriuje
ir prisijunkite prie aktyvų palaikymą kuriančių fanų klubų. Jei kas kartą
po rungtynių esate užkimę nuo palaikymo – šis sektorius būtent jums.
Privalomi atributai – žalia spalva ir nusiteikimas! Dūdos ir triukšmalazdės
čia keičiamos į audringus plojimus, dainas ir skanduotes.
Šeimoms su mažais vaikais rekomenduojame rinktis kitus sektorius.

Vienkartinio bilieto į Eurolygos rungtynes
kaina – nuo 11 €, LKL – nuo 6 €.
Abonemento kaina (~40 rungtynių):
Pratęsimo – 227 €
Naujo abonemento – 279 €

SEZONO NAUJIENA –
BARO VIETOS
Mėgaukitės rungtynių atmosfera ir patogiai stebėkite krepšinio kovas
naujose vietose prie baro. Pasirinkti šias vietas galite net trijose zonose:
auksinėje, sidabrinėje ir žalioje. Nustebinkite klientus ar partnerius
išskirtine patirtimi „Žalgirio“ arenoje!

Abonemento kaina (~40 rungtynių):
Auksinė baras – nuo 616 €
Sidabrinė baras – nuo 406 €
Žalia baras – nuo 197 €

Abonementų prekyba vyksta iki 2019 m. rugsėjo 14 d.
Įsigyti abonementą galite internetu bei „Žalgirio“ arenos kasoje.

Turite klausimų?
Mielai į juos atsakysime:
telefonu: +370 616 44448
el. paštu: bilietai@zalgiris.lt

