BEN CRISTOVAO
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V Praze dne 11. 2. 2021

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI KLUBOVÝCH SEDADEL,
dovolujeme si Vás informovat, že původně plánované vystoupení Bena Cristovao v O2 areně se
přesouvá z únorového termínu v roce 2021 na nové datum. Koncert se uskuteční 1. října 2022.
Hlavním důvodem přesunu je nouzový stav a stále trvající omezení hromadných akcí. Důležitou roli hrají
v přesunu také restrikce spojené s cestováním, na show totiž spolupracují umělci a kreativní tým z
různých částí světa.
Po úspěšné show v O2 areně v roce 2019 se Ben Cristovao se svým týmem rozhodl koncert v tomto
unikátním prostoru zopakovat. Před vypuknutím pandemie už měla podoba show jasné obrysy a na
jednotlivých fragmentech vystoupení se už intenzivně pracovalo. Nouzový stav a trvající omezení
hromadných akcí, jejichž rozvolnění nemá jasně stanované datum, je důvodem, proč musí být koncert
Bena Cristovao opět přeložen.
„Je mi to líto, ale bohužel je už teď na začátku nového roku jasné, že ani letos můj koncert v O2 areně
neproběhne. Doufejme, že se svět už brzo vrátí do normálu a my si budeme moci zase užívat koncerty,
cestování a další věci, které nás v životě baví, naplno. Výhled je teď hodně nejistý a nikdo z nás stále
neví, kdy se bude moci první větší vnitřní koncert vůbec uskutečnit,“ vysvětluje Ben Cristovao a dodává:
„Chceme předvést plnohodnotnou show tak, jak jsme ji měli původně v plánu. To znamená i účast
některých uměleckých hostů ze zahraničí, kreativní tým, jehož součástí je třeba Osama z The
Glowsticks z Toronta a další lidé, které potřebujeme mít během tvůrčího procesu v Praze.“
Již zakoupené vstupenky na původní termín (26. září 2020) i náhradní termín (18. února 2021) zůstávají
v platnosti i na nový termín koncertu a není potřeba je vyměňovat.

VSTUPENKA 490,- KČ / KS | CATERING 1.200,- KČ / OSOBA
Vstupenky na Vaše smluvní sedadla si můžete aktuálně zakupovat prostřednictvím internetu
z pohodlí Vaší kanceláře či domova (www.o2arena.cz v sekci „Klubové patro & Skyboxy“ a „VIP zóna“)
s možností online platby a vytištění hometicketu, či úhrady bankovním převodem. V případě volby
bezhotovostního převodu budou vstupenky připraveny k vyzvednutí v O2 areně (po předchozí domluvě
s Klientským servisem). Rovněž máte možnost nechat si vstupenky zaslat poštou.
Po odvolání stavu nouze budou k dispozici opět všechny prodejní kanály.
Dle uzavřené smlouvy Vaše právo na koupi vstupenky vyprší ke dni 21. 9. 2022. Pokud si do této
doby vstupenky na Vaše smluvní sedadla nezakoupíte, budou uvolněny k dalšímu prodeji.
Jednorázové parkovací karty, které umožňují parkování v podzemních garážích O2 areny, jsou
k dispozici do vyprodání vyhrazené kapacity za cenu á 400,- Kč.
V případě zájmu o pronájem VIP Partyboxu či VIP Eventboxu (s kapacitou do 30-ti osob) při této akci
neváhejte kontaktovat Obchodní oddělení O2 areny:
Marcela Řezníčková, reznickova@bestsport.cz ; tel.: +420 266 771 995
Ing. Tereza Melišová, melisova@bestsport.cz ; tel.: +420 266 771 918

Kontakt na Klientský servis O2 areny:
Tereza Finkousová, finkousova@bestsport.cz , tel: +420 266 771 994
Ing. Irena Hybšová, hybsova@bestsport.cz , tel: +420 266 771 983
Aneta Chalupová, chalupova@bestsport.cz, tel.: +420 266 771 944
Na setkání s Vámi se těší
Tým obchodního oddělení
a klientského servisu
Bestsport, a.s.
provozovatel O2 areny a O2 universa

