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V Praze dne 1. 6. 2020

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI SKYBOXŮ,
s těžkým srdcem si Vám dovolujeme oznámit, že kapela HELLOWEEN se rozhodla odložit své
UNITED ALIVE PART II European Tour 2020! Původně se toto turné mělo konat od konce září do
poloviny listopadu 2020. Nyní kapela přeplánovala celé turné na jaro 2021. Původní pražský koncert
v O2 areně, plánovaný na 15. 10. 2020, se tak přesouvá. Nový termín koncertu je 5. 5. 2021.
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti i na nový termín koncertu a není potřeba je vyměňovat!
Kapela to komentuje: „Nikdy jsme nic takového nezažili, až nyní, s coronavirovou pandemií. Cítíme,
že rizika nakažení zůstávají stále příliš vysoká. Navíc vnitrostátní krizová nařízení jednotlivých států
způsobila absolutní nejistotu v cestování do tolika různých zemí. Koncert HELLOWEEN by měl být
shromážděním všech fanoušků, kteří se dobře baví, baví se oslavou hudby, kterou všichni tolik
milujeme. Současná celosvětová situace zatím takovýto způsob oslavy, bez jakýchkoli zábran,
neumožňuje. Rozhodli jsme se také posunout vydání našeho nového, dosud nepojmenovaného, alba
na začátek příštího roku. Produkce a mix alba Ronaldem Prentem v New Yorku jede naplno.“
Andi Deris k tomu říká: „Jsme na výsledek velmi hrdí a nemůžeme se dočkat, až naše nové písně
zahrajeme fanouškům naživo. Všichni ale musíme být trochu trpělivější, zdraví je vždycky na prvním
místě!“

VSTUPENKA 10,- KČ / KS | CATERING 1.300,- KČ / OSOBA
Vstupenky do Vašich smluvních Skyboxů si můžete zakupovat na základě předložení jedné z Vašich ID
karet na VIP pokladnách v O2 areně (vestibul vstup č. 10), v pracovní dny vždy od 13 do 18 hod., platba
v hotovosti či kartou.
Vstupenky si můžete rovněž rezervovat 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, zakoupení v prodejní síti Ticketportal či úhrady bankovním převodem. V případě volby
bezhotovostního převodu budou vstupenky připraveny k vyzvednutí opět na VIP pokladnách
v O2 areně. Rovněž máte možnost nechat si vstupenky zaslat poštou či kurýrem.
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
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provozovatel O2 areny a O2 universa

