RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI
AGENCJI ROZWOJU MIASTA S.A. W 2017 ROKU
www.tauronarenakrakow.pl

Roger Waters
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Szanowni Państwo!
„TAURON Arena Kraków to w tej chwili absolutnie nr 1 wśród obiektów widowiskowo-sportowych w naszym kraju”. Z tym zdaniem, które bardzo często słyszę zarówno z ust gości odwiedzających Kraków, jak i dziennikarzy, zgadzam się w pełni.
TAURON Arena Kraków jest wizytówką naszego miasta i regionu.
Różnorodność i międzynarodowa ranga wydarzeń, które się w niej
odbywają, oraz imponująca liczba gwiazd największego światowego formatu, które każdego roku występują przed krakowską publicznością, robią ogromne wrażenie.
Jestem dumny, że możemy chwalić się tak wspaniałą halą widowiskowo-sportową w Polsce i poza jej granicami. Jestem przekonany, że również Państwo doceniają rolę, jaką pełni TAURON Arena
Kraków i dziękuję za to, że każdego dnia pomagają nam Państwo
budować markę obiektu i niepowtarzalny klimat podczas wydarzeń,
które się w nim odbywają.
Z przyjemnością przekazuję sprawozdanie z działalności Agencji
Rozwoju Miasta S.A. w 2017 roku, zarządzającej TAURON Areną
Kraków. Zobaczcie Państwo sami, jak wiele wydarzyło się w największej hali widowiskowo-sportowej w Polsce, w minionym roku
i zapraszam do udziału w imprezach zaplanowanych na nadchodzące miesiące.

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa
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Szanowni Państwo!
Za nami kolejny rok działalności Agencji Rozwoju Miasta S.A. zarządzającej TAURON Areną Kraków. Do
listy wydarzeń, które odbyły się w największej hali widowiskowo-sportowej w naszym kraju dopisaliśmy koncerty takich gwiazd jak Sting, Aerosmith, Bruno Mars, Green Day, Rod Stewart, System Of A Down, Linkin
Park i Andrea Bocelli.
Byliśmy świadkami zmagań siatkarzy podczas CEV Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn, Klubowych Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn i Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Kibicowaliśmy najlepszym zawodnikom podczas Mistrzostw Świata we Freestyle Motocrossie oraz powracającemu
do zawodowego ścigania Tadeuszowi Błażusiakowi podczas Mistrzostw Świata SuperEnduro.
W TAURON Arenie Kraków odbyły się również imprezy firmowe organizowane przez takie marki jak:
Rossmann, Alior Bank, Motorola i BMW. Najpopularniejszych polskich youtuberów mogliśmy spotkać podczas MeetYT i MeetUp, najzdolniejszych programistów podczas Hackatonu HackYeah, a najsłynniejszych
graczy w Counter-Strike podczas zawodów PGL CS:GO Major Kraków.
W 2017 roku w 154 koncertach, przedstawieniach, pokazach, musicalach, meczach, zawodach, wydarzeniach religijnych, konferencjach, targach i spotkaniach firmowych w TAURON Arenie Kraków wzięło udział
prawie 600 tys. osób. W Arenie Głównej odbyły się 94 wydarzenia, pozostałe w Małej Hali, salach konferencyjnych i na terenie wokół areny. Rok zakończyliśmy wynikiem finansowym lepszym od planowanego. Także
liczba wydarzeń była większa niż zakładaliśmy. Udało się to dzięki pracy i zaangażowaniu całego zespołu
ARM S.A., a także dzięki Państwu, którzy tak licznie bierzecie udział w imprezach, które tutaj się odbywają.
Serdecznie za to dziękujemy!

Małgorzata Marcińska
Prezes Zarządu
Agencji Rozwoju Miasta S.A.
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Jacek Gryzło
Wiceprezes Zarządu
Agencji Rozwoju Miasta S.A.

AGENCJA ROZWOJU MIASTA S.A.
Agencja Rozwoju Miasta S.A. to jednoosobowa spółka akcyjna Gminy Miejskiej Kraków, która prowadzi
działalność od 1996 roku. W swojej ponad dwudziestoletniej historii zrealizowała w Krakowie takie inwestycje jak: przebudowa Ronda Mogilskiego i Ronda Grzegórzeckiego, budowa tunelu linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju i budowa ul. Wita Stwosza.
W latach 2011-2014 Agencja Rozwoju Miasta S.A. była odpowiedzialna za realizację jednej z kluczowych
inwestycji miejskich ostatnich lat, budowę największej i najnowocześniejszej hali widowiskowo-sportowej w Polsce – TAURON Areny Kraków, którą spółka zarządza od 2014 roku.

EBITDA ARM S.A.
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w 2017 roku wyniosły
16.806,8 tys. zł, z tego
95,8% stanowiły przychody z TAURON Areny Kraków.
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Biznesplan Agencji Rozwoju Miasta S.A. z 2014 roku dla TAURON Areny Kraków zakładał, że obiekt będzie
się bilansował po trzech latach od otwarcia, czyli od 2017 roku. Udało się to osiągnąć już w 2015 roku. EBITDA
(Earnings Before Interest and Tax, Depretiation and Amortization) tj. wynik brutto powiększony o odsetki
od kredytów, deprecjację aktywów i pasywów oraz amortyzację w 2015 roku wyniósł 244,1 tys. zł, w 2016
roku: 4.164,3 tys. zł, a w 2017 roku: 1.233,0 tys. zł.
Rok 2017 jest kolejnym, w którym spółce udało się osiągnąć wynik finansowy lepszy od planowanego. Wynik
okazał się wyższy o ponad milion zł.
Wysoki wynik odnotowany w 2016 roku został zdeterminowany dwoma wydarzeniami: Mistrzostwami Europy
w Piłce Ręcznej Mężczyzn oraz Światowymi Dniami Młodzieży.
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Gala Rossmann

BADANIA OPINII
UCZESTNIKÓW
WYDARZEŃ W TAURON
ARENIE KRAKÓW
Z „Badania satysfakcji klienta oraz znaczenia ekonomicznego największej hali sportowo-widowiskowej w Polsce” przeprowadzonego
przez BBS Obserwator na zlecenie ARM S.A. w okresie od stycznia do lipca 2018 roku wynika, że 48% uczestników wydarzeń
w TAURON Arenie Kraków to mieszkańcy Krakowa, a 52% gości
to osoby spoza Krakowa. Większość z nich spędza w naszym mieście jeden lub dwa dni.

92,1%

Diverse Night of the Jumps

92,1% wszystkich ankietowanych ocenia organizację wydarzeń w TAURON
Arenie Kraków jako bardzo dobrą lub dobrą.

91,5%
Zdecydowana większość ankietowanych spoza Krakowa (91,5%) bardzo
dobrze lub dobrze ocenia swój pobyt w naszym mieście, a to oznacza,
że taką opinię przekażą innym.

WPŁYW OBIEKTU
NA GOSPODARKĘ
KRAKOWA
Stale rosnąca liczba imprez i liczba osób biorących udział w wydarzeniach w TAURON Arenie Kraków ma ogromny wpływ na wzrost
dochodów firm i instytucji prowadzących swoją działalność w Krakowie.
Z przeprowadzonych badań wynika, że w danym okresie goście,
którzy przyjechali do Krakowa na wydarzenia w TAURON Arenie
Kraków na swój pobyt w mieście (noclegi i dodatkowe atrakcje)
wydali ponad 44 miliony złotych. Kwota ta nie obejmowała zakupu
biletów na wydarzenia.
Opierając się na danych z pierwszej edycji badań (2015/2016) oraz
danych z 2018 roku, można oszacować, że wpływ ekonomiczny
TAURON Areny Kraków od momentu jej powstania wyniósł 292 mln zł.
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Szacowany wpływ ekonomiczny uczestników
imprez
w
TAURON
Arenie Kraków dotyczący badanego okresu to
44 mln zł

Szacowany wpływ ekonomiczny uczestników
imprez od momentu
otwarcia TAURON Areny
Kraków to 292 mln zł

TAURON ARENA KRAKÓW
– TU ZORGANIZUJESZ
KAŻDY EVENT!
TAURON Arena Kraków to największy i najnowocześniejszy obiekt
widowiskowo-sportowy w Polsce. W ciągu zaledwie czterech lat
zajął pozycję lidera wśród tego typu obiektów w naszym kraju,
zarówno jeśli chodzi o możliwości techniczne i pojemność areny, jak
i ilość organizowanych w niej imprez.
Od otwarcia obiektu w 2014 roku odbyło się ponad 500 koncertów,
festiwali, spektakli, konferencji, kongresów, eventów firmowych,
targów, meczów, wydarzeń związanych ze sportami walki, sportami motorowymi, e-sportem i innych imprez. W wydarzeniach wzięło
udział 2,6 mln osób.
Agencja Rozwoju Miasta S.A. zarządzająca TAURON Areną Kraków współpracuje ze światowymi i polskimi organizatorami wydarzeń, którym umożliwia organizowanie w obiekcie wszelkiego rodzaju eventów. Wśród nich są m.in. Live Nation, Alter Art, Prestige MJM,
JVS Group, Metal Mind Productions, Barracuda Music i DM Agency,
SportUp. ARM S.A. współpracuje również z federacjami, klubami,
związkami sportowymi i organizacjami kościelnymi.
Do dyspozycji najemców są: Arena Główna, Mała Hala, sale konferencyjne, strefa VIP, restauracje oraz teren wokół obiektu. W obiekcie istnieje również możliwość wynajęcia powierzchni reklamowych
na wewnętrznych i zewnętrznych nośnikach elektronicznych, w tym
na największym w Europie ekranie LED na elewacji areny, o długości 510 metrów.

Koncert Havasi
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WYDARZENIA W TAURON ARENIE
KRAKÓW

57

W 2017 roku obiekt był wynajmowany przez 134 dni, średnio co trzy dni.
Z tego 77 to dni, w których odbywały się
imprezy, a 57 to dni przygotowawcze.

77

dni imprezowe

Jeśli pod uwagę weźmiemy odrębnie każdy koncert, spektakl, mecz, turniej, kongres, konferencję, itp., to liczba
wydarzeń, które odbyły się w 2017 roku
w Arenie Głównej wyniesie 94. Natomiast całkowita liczba wydarzeń, które
odbyły się w obiekcie – w Arenie Głównej, Małej Hali, salach konferencyjnych
oraz na terenie wokół obiektu to 154.

dni przygotowawcze

Wydarzenia
TAURON Arena Kraków
154
36%

Spodek
82
19%
Atlas Arena
97
23%

Ergo Arena
96
22%

Stanowiły one 36% ze 429 wydarzeń
zorganizowanych w 4 największych
halach w Polsce.

W 2017 roku w Arenie Głównej zorganizowano 94 wydarzenia, w których wzięło udział ponad 550 tys. osób. W sumie
od powstania obiektu w maju 2014 r.
do początku września 2018 r. w Arenie Głównej odbyły się 193 wydarzenia,
w których udział wzięło 2,6 mln osób.

8

21

33

2014

2015

46

57

2016

2017
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O wielofunkcyjności obiektu świadczy charakter imprez organizowanych w TAURON Arenie Kraków.
Wśród wydarzeń organizowanych w Arenie Głównej zdecydowanie przeważają imprezy kulturalne (koncerty,
widowiska, festiwale). Kolejne miejsce zajmują imprezy sportowe. Rośnie liczba wydarzeń takich jak konferencje, kongresy, targi i imprezy firmowe.

MÓWIĄ O NAS
Według Instytutu Monitorowania Mediów
w 2017 r. w polskiej prasie, Internecie, radiu i telewizji pojawiło się blisko
23 tys. materiałów, w których znalazła
się informacja o TAURON Arenie Kraków i wydarzeniach, które odbywają
się w obiekcie. Daje to średnio ponad
60 materiałów dziennie. Dotyczyły one
wszystkich wydarzeń, które odbyły się
w TAURON Arenie Kraków oraz imprez,
które w tym czasie były ogłaszane. Wiele z tych materiałów to relacje oraz fotorelacje z wydarzeń.
Publikacje o TAURON Arenie Kraków
pojawiały się również w polskich i zagranicznych magazynach branżowych:
Audience, Showcase, Audience World
Best Arenas Report, Think Mice, MICE
Poland, MICE Event, Event Management Polska.
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WSZYSTKO CO NAJ…
Największym wydarzeniem, jakie w 2017 roku odbyło się w TAURON Arenie Kraków, były CEV
Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn LOTTO Eurovolley Poland 2017, które zgromadziły ponad 70 tys. kibiców. W ciągu 7 dni w TAURON Arenie Kraków rozegrano 14 meczów.
W Krakowie odbyły się mecze wszystkich faz mistrzostw w tym finał, w którym zwyciężyła reprezentacja Rosji.
Podczas Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn TAURON Arenę Kraków odwiedził dwumilionowy gość, który w prezencie od ARM S.A otrzymał voucher na dowolnie wybrane wydarzenie w arenie.
Zespół Aerosmith zgromadził na swoim czerwcowym występie ponad 20 tys. fanów. To był największy koncert w 2017 roku w TAURON Arenie Kraków. Kolejni na liście byli: Bruno Mars, którego słuchało ponad 18 tys. osób oraz Sting z ponad 17 tys. widownią.
Milion dolarów wyniosła pula nagród, o którą w lipcu walczyli uczestnicy zawodów gry Counter-Strike PGL CS:GO Major Kraków 2017. Zwycięzcy – drużyna Gambit – otrzymali połowę tej
sumy. W trakcie trzech dni na trybunach zasiadło blisko 32 tys. osób. W internecie rozgrywki śledziło ponad 740 tys. widzów.

W 2017 ROKU PO RAZ
PIERWSZY W TAURON
ARENIE KRAKÓW…
Wydarzenia skierowane do środowiska youtuberów. MeetYT5 (styczeń), MeetUp (wrzesień)
Europejska premiera musicalu „Karol”, poświęconego życiu św. Jana Pawła II (luty)
Inauguracja działalności Dojo Akademii Karate Tradycyjnego Niepołomice-Kraków przy Małej Hali
TAURON Areny Kraków (kwiecień)
Pierwsze w historii kino samochodowe wewnątrz hali widowiskowo-sportowej (czerwiec). Zorganizowano je specjalnie z okazji 3 urodzin areny. Film „Mroczny Rycerz” w reż. Christophera Nolana został
wyświetlony na ekranie CUBE wiszącym nad płytą areny.
Hackathon – Hackyeah (październik). Wydarzenie skierowane do programistów, grafików, kierowników
projektów i innych osób zajmujących się na co dzień tworzeniem oprogramowania.
Pierwszy mecz Ligi Siatkówki Kobiet – Trefl Proxima Kraków vs Chemik Police (październik)
„Jezioro Łabędzie” w wykonaniu Royal Moscow Balet (listopad)
Noc Sylwestrowa – płyta główna TAURON Areny Kraków była jedną z czterech scen w ramach „Sylwestra w Krakowie”.
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GWIAZDY
NAJWIĘKSZEGO
FORMATU
W 2017 roku TAURON Arena Kraków znalazła się na liście tras koncertowych największych światowych gwiazd. Ich imponujący zestaw
to dowód na to, że dzięki obiektowi nasze miasto stało się koncertową stolicą kraju!
W TAURON Arenie Kraków wystąpili m.in. Sting, Bruno Mars, Rod
Stewart, Andrea Bocelli, David Garrett, Lindsey Stirling, Hardwell,
André Rieu, Jean-Michael Jarre, Imany, Havasi oraz zespoły: Aerosmith, Linkin Park, System of a Down, Green Day, Sabaton, Machine Gun Kelly, Royal Republic.
Wśród gwiazd rodzimej sceny muzycznej znaleźli się m.in. Krzysztof Zalewski, Justyna Steczkowska, Andrzej Piaseczny, Krzysztof
Cugowski, Janusz Radek, Mietek Szcześniak, Piotr Rubik, Kuba
Badach, zespoły: Hey, Dżem, Łona i Webber, Ten Typ Mes, Golec
uOrkiestra, Boys i MIG.

Po
ponad
3
latach
i prawie 30 wspólnie zrealizowanych produkcjach,
na których bawiło się kilkaset tysięcy ludzi możemy
z całą pewnością powiedzieć, że TAURON Arena Kraków, to doskonale
zarządzany i znajdujący się
na bardzo wysokim europejskim poziomie polski
obiekt koncertowy, chętnie
wybierany zarówno przez
Artystów, jak i promotorów.
Obiekt, który będzie bardzo trudno zdetronizować
jakiejkolwiek nowej arenie.
Live Nation Polska

Przez
ostatnich
kilka
lat, w okolicy Dnia Matki, w ramach Światowego
Tourne podróżuję do Polski wraz z Orkiestrą Johanna Straussa. Uwielbiamy
występować w TAURON
Arenie. Polska publiczność
przywitała nas serdecznie i uwielbiamy wspólne
świętowanie. Polacy potrafią cudownie tańczyć walca i nie możemy się doczekać chwili, kiedy TAURON
Arena znowu zmieni się
w największą salę balową
w Polsce.
André Rieu

Koncert André Rieu
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Gala w Małej Hali

Krakowianie słyną z zamiłowania do muzyki filmowej i dowód na to mamy także w TAURON Arenie Kraków. Po raz kolejny odbyły się tutaj koncerty wybitnych kompozytorów: Hansa Zimmera i Ennio Morricone oraz Festiwal Muzyki Filmowej.
Arena wielokrotnie zmieniała się w największą salę kinową w Krakowie, w której widzowie mogli obejrzeć takie filmy jak „Titanic”, „La La Land”, dwie części
przygód Harry’ego Pottera – wszystkie z towarzyszeniem orkiestr wykonujących muzykę na żywo. Wśród nich były m.in. Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Sinfonietta Cracovia, Czeska Narodowa Orkiestra Symfoniczna.
Specjalnie z okazji 3 Urodzin TAURON Areny Kraków, na płycie Areny Głównej zorganizowano kino samochodowe – pierwsze takie w Europie, we wnętrzu hali widowiskowo-sportowej.
Najmłodsi widzowie po raz kolejny mogli bawić się wspólnie z ulubionymi
bohaterami bajek podczas spektakli „Disney On Ice – Zaczarowany świat
Disneya.
W 2017 roku widzowie w TAURON Arenie Kraków po raz pierwszy mogli
zobaczyć balet. Było to „Jezioro Łabędzie” w wykonaniu Royal Moscow Ballet.
Tutaj odbyła się również europejska premiera musicalu „Karol” poświęconego
życiu św. Jana Pawła II.
W lipcu, w pierwszą rocznicę Światowych Dni Młodzieży, arena ponownie
gościła młodych ludzi podczas koncertu „Młodość – projekt życia”. Wcześniej,
w marcu, odbyły się rekolekcje pod hasłem „Młodzi i Miłosierdzie 2”.

Festiwal Muzyki Filmowej
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IMPREZY MAŁE I DUŻE
Parkiet przygotowany do tańca, scena, na której wystąpi gwiazda
wieczoru i kilkadziesiąt stolików przygotowanych na bankiet dla pracowników firmy – to częsty widok w TAURON Arenie Kraków.
Krakowska arena to idealne miejsce zarówno na event dla 20 tys.
jak i dla kilkuset gości. Swoje imprezy firmowe, szkolenia, sympozja
i bankiety w 2017 roku w Arenie Głównej i Małej Hali organizowały
m.in. takie firmy jak: BMW, Rossmann, Motorola czy Alior Bank.
W Małej Hali TAURON Areny Kraków po raz pierwszy odbyła się
studniówka dla 650 osób, organizowana przez II Liceum Ogólnokształcące w Krakowie.
Swoje egzaminy organizowała tutaj Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie.
W kalendarz imprez TAURON Areny Kraków na stałe wpisały się
Targi Pracy i Przedsiębiorczości organizowane przez Grodzki Urząd
Pracy. W 2017 roku odbyły się dwa takie wydarzenia, w których
za każdym razem udział brało ok 2 tys. osób i blisko 100 wystawców.

Kino Samochodowe
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PGL CS: Go Major

PULA NAGRÓD?
MILION DOLARÓW!
E-sport stał się poważną konkurencją dla tradycyjnych dyscyplin sportu. Świadczą o tym takie
wydarzenia jak PGL CS:GO Major Kraków 2017
– zawody gry Counter-Strike, które w lipcu
2017 roku odbyły się w TAURON Arenie Kraków.
Podczas trzech dni wydarzenia na trybunach
zasiadło blisko 32 tys. głównie młodych osób. Ponad
740 tys. widzów oglądało rozgrywki w internecie.
Najlepsze zespoły na świecie toczyły walkę
o tytuł zwycięzcy – wygrała drużyna Gambit.
Uczestnicy podzielili między sobą nagrody, których pula wyniosła milion dolarów.
Tłumy młodych ludzi przyciągają również wydarzenia skupiające środowisko YouTube w Polsce.
W 2017 roku w TAURON Arenie Kraków odbyły
się dwie takie imprezy – MeetYT5 (w styczniu)
i MeetUp (we wrześniu).
Największa hala widowiskowo-sportowa w Polsce była również areną zmagań młodych programistów, grafików i kierowników projektów,
którzy wzięli udział w 24-godzinnym hackatonie –
HackYeah! Pula nagród dla uczestników przekroczyła 100 tys. zł.

Meetup 2017
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„Nasze eventy są kierowane w dużej mierze
do ludzi młodych, energicznych, otwartych
na różnego rodzaju nowinki technologiczne
oraz social media. TAURON Arena Kraków
to najnowocześniejsza hala w Polsce
i do tego największa, więc MeetUp w tym
miejscu to świetne połączenie. Na 100% wrócimy tam z kolejną edycją MeetUp”
Paweł Kowalczyk, Wiceprezes Zarządu
Gethero Sp. z o.o.

SPORTOWE
EMOCJE
Wśród dyscyplin sportowych w TAURON
Arenie Kraków w 2017 roku zdecydowanie królowała siatkówka. Miłośnicy
tej dyscypliny mogli kibicować zawodnikom podczas CEV Mistrzostw Europy
w Piłce Siatkowej Mężczyzn LOTTO
Eurovolley Poland 2017, FIVB Klubowych
Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej
Mężczyzn oraz XV Memoriału Hubera Jerzego Wagnera. Po raz pierwszy w arenie gościły także siatkarki –
w ramach Ligi Siatkówki Kobiet rozegrano mecz Trefl Proxima Kraków vs
Chemik Police.
Po raz kolejny w arenie odbyły się
Mistrzostwa Świata we Freestyle Motocrossie Diverse Night of the Jumps oraz
Mistrzostwa Świata FIM SuperEnduro,
podczas których do zawodowego ścigania powrócił Tadeusz ‘Taddy’ Błażusiak
i wygrał rundę rozgrywaną w Krakowie.

„Mamy już za sobą kilka eventów
w TAURON Arenie Kraków. Podczas tegorocznych CEV ME w Piłce Siatkowej Mężczyzn to właśnie krakowska Arena zgromadziła najwięcej kibiców. Organizacja
tych mistrzostw została bardzo wysoko
oceniona przez kibiców, co świadczy
o
wysokim
poziomie
współpracy
z TAURON Areną Kraków.”
Ewa Grzegorczyk, Dyrektor Administracyjny CEV Mistrzostw Europy w piłce siatkowej
mężczyzn Polska 2017

„TAURON Arena Kraków to na chwilę obecną najlepszy obiekt w Polsce pozwalający
organizować wszelkiego rodzaju wydarzenia,
nawet te najtrudniejsze logistycznie jakimi są
Mistrzostwa Świata Super Enduro wymagające nawiezienia ogromnej ilości ziemi, głazów, bali drewna i innych materiałów do budowy toru motocyklowego. Funkcjonalność
obiektu oraz bardzo dobra współpraca na linii
organizator – włodarze areny to zdecydowanie atuty warte podkreślenia.”
Tomasz Gagat, Agencja SportUP

MŚ FIM SuperEnduro
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Na liście sportowych wydarzeń znalazły się także:
Hokej – rozgrywki
Ligi Mistrzów,

Hokejowej

Koszykówka – mecze ligowe
z udziałem drużyny R8 Basket
Kraków, koszykarski Kacpa R8
Challenge,
Turniej Futsalu w ramach XVII
Festiwalu Nauki,
Sztuki walki – dwa Wieczory
Walk R8 oraz 13. Międzynarodowy Turniej Mikołajkowy w Karate
Tradycyjnym,
Fitness – zajęcia Reebok Be More
Human,
Szachy – turniej finałowy projektu
„Edukacja przez szachy w szkole”.
Listę zamykają imprezy biegowe.
W październiku, uczestnicy PZU
Cracovia Półmaratonu Królewskiego
oraz biegu „5 dla Kościuszki” przekraczali metę znajdującą się na płycie TAURON Areny Kraków.

4 PZU Cracovia Półmaraton Królewski

W 2017 r w TAURON Arenie Kraków
powstało Dojo Akademii Karate Tradycyjnego Niepołomice-Kraków. Zawodnicy
AKT od lat należą do najlepszych
w Polsce i na świecie. Każdego roku
na zawodach krajowych i międzynarodowych osiągają bardzo dobre wyniki. Są wśród nich wielokrotni medaliści
mistrzostw świata i Europy.
Mała Hala TAURON Areny Kraków
przez cały rok była wynajmowana przez
kluby sportowe, firmy, stowarzyszenia
i osoby prywatne. Dla dzieci i młodzieży organizowane były bezpłatne zajęcia
Akademii Przedszkolaka oraz wakacyjne półkolonie.
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3 Urodziny TAURON Areny Kraków

PORA NA PIKNIK
Eventy promocyjne, koncerty plenerowe,
kina letnie, pikniki firmowe, pokazy, imprezy
sportowe, zloty samochodów – teren wokół
TAURON Areny Kraków idealnie nadaje się
do organizacji takich wydarzeń.
W 2017 roku, na parkingu przed TAURON
Areną Kraków, cyklicznie odbywały się spotkania Krakowskich Klasyków Nocą, czyli miłośników klasycznej motoryzacji. Przed
areną za każdym razem pojawia się kilkadziesiąt samochodów, wśród których są
Maluchy, Trabanty, Garbusy, Fiaty 125p, Peugeoty 205, Mustangi z lat 60’tych, Porsche
i Chevrolety.
Największym plenerowym wydarzeniem w
2017 roku były 3 Urodziny TAURON Areny
Kraków połączone z 3 Off Sport Festivalem.
W ich programie znalazły się pokazy i warsztaty off-sportowe, spotkania z Mistrzami,
koncerty, „Dzień Dziecka” w klimacie z lat
90’tych oraz pokazy Straży Miejskiej.

Na liście plenerowych imprez znalazło się
także uroczyste otwarcie Alei Podróżników, Odkrywców i Zdobywców wzdłuż ul.
Stanisława Lema połączone z piknikiem
w Parku Lotników Polskich przy TAURON
Arenie Kraków.

Przy obiekcie regularnie odbywały się
treningi przed miejskimi imprezami biegowymi oraz zajęcia w ramach miejskiego programu Krakowskie Ścieżki Nordic Walking.
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„Współpraca z TAURON
Areną Kraków jest świetna
w wielu aspektach. Najlepszym tego dowodem jest
fakt, że zrobiliśmy tam już
4 koncerty w ciągu 2 lat
i w planach mamy kolejne.”
Dawid Rytel, ATMA

W TAURON ARENIE
KRAKÓW MOŻNA
ORGANIZOWAĆ:

TAURON Arena Kraków to
bez wątpienia jeden z najbardziej przyjaznych organizatorowi obiektów w Polsce. Szczególnie widoczna
jest chęć pomocy i profesjonalizm ekipy zajmującej się
obiektem. Warunki techniczne, pojemność oraz
przemyślane rozwiązania
logistyczne dają możliwość
sprowadzania i produkcji
najbardziej wymagających
Artystów.
Tomasz Ochab

Knockout Productions

koncerty, festiwale
show na lodzie, musicale
wydarzenia sportowe w 18 dyscyplinach rangi mistrzostw
świata
wydarzenia religijne
konferencje, kongresy, szkolenia
targi, wystawy
eventy firmowe, gale, bankiety
imprezy plenerowe, pikniki
Kontakt:
wynajem@tauronarenakrakow.pl
+48 738 455 600
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LOŻE VIP
ekskluzywna oprawa
i komfort
profesjonalna obsługa
i wyjątkowa atmosfera
do dyspozycji restauracje
i parking VIP
najem długoterminowy lóż
oraz pakiety na poszczególne
wydarzenia
Kontakt:
skybox@tauronarenakrakow.pl
+48 733 376 080

O TAURON
ARENIE KRAKÓW
Pojemność: ponad 20 400 widzów
(najwięcej w Polsce)
Powierzchnia kompleksu TAURON Arena Kraków
to 61 000 m2
Powierzchnia płyty głównej to 4 500 m2
Płyta główna mieści 9 300 osób
Na 3 poziomach TAURON Areny Kraków znajduje
się 15 030 krzesełek
28 prestiżowych lóż i 500 miejsc
na trybunach w Strefie VIP
104 miejsca dla osób niepełnosprawnych
wraz z opiekunami
Płyta Małej Hali sportowej 1 700m i 304 miejsca
na trybunach
2

Największy w Europie, półkilometrowy ekran LED
Ponad 1300 miejsc parkingowych

TAURON Arena Kraków została oddana do użytku w maju 2014 r.
Obiektem zarządza Agencja Rozwoju
Miasta S.A. – spółka Gminy Miejskiej
Kraków, która zrealizowała inwestycję
Wykonawcą projektu i dokumentacji
projektowej hali jest PERBO-Projekt
sp. z o.o., www.perbo-projekt.pl (projektanci: Piotr Łabowicz-Sajkiewicz,
Marcin Kulpa, Wojciech Ryżyński)
Generalnym wykonawcą inwestycji
jest konsorcjum firm w składzie: Mostostal Warszawa S.A. (lider), Acciona Infraestructuras S.A., Mostostal
Puławy S.A. i Asseco Poland S.A.
Sponsorem tytularnym obiektu jest
spółka TAURON Polska Energia S.A.
TAURON Arena Kraków, jako jedyna w Polsce jest członkiem European Arenas Association – stowarzyszenia zrzeszającego największe
obiekty
widowiskowo-sportowe
w Europie. Stowarzyszenie zrzesza 36 wiodące areny europejskie
z 22 krajów. Dodatkowe informacje o EAA są dostępne na stronie:
www.europeanarenas.com.
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Agencja Rozwoju Miasta S.A.
ul. Lema 7
31-571 Kraków
tel. 12 359 11 03
e-mail: board@arm.krakow.pl
www.arm.krakow.pl
www.tauronarenakrakow.pl
www.facebook.com/TAURONArenaKrakow
www.instagram.com/tauronarenakrakow
twitter.com/TAURONArenaKrk

Zdjęcia: RedRockS Agencja Kreatywna, Agencja Fotograficzna FokusMedia, Funktional sp. z o.o.

