OKTAGON 20

1. 5. 2021 | 17:30 | O2 arena

V Praze dne 18. 12. 2020

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI SKYBOXŮ,
dovolujeme si Vás informovat, že vzhledem k aktuální situaci dojde k přesunu akce OKTAGON 20, která
se měla konat 30. prosince 2020. Sportovní večer OKTAGON 20 se v pražské O2 areně uskuteční v
novém termínu 1. 5. 2021.
„Po koronavirové krizi chceme patřit mezi první, kteří Vám pomohou vrátit se zpět do normálního života.
K tomu bezpochyby patří prožitek z velkých akcí a zápasů v největším českém sportovním stánku,“
komentují pořadatelé z organizace OKTAGON MMA.
Stáj OKTAGON MMA má již přes 100 zápasníků a nabízí světové MMA. Kromě soubojů těch
nejatraktivnějších borců na scéně se můžete těšit i na tradiční velkolepou audiovizuální a adrenalinem
nabitou show. Zkrátka zážitek, na který jen tak nezapomenete a který Vás nasměruje zpět do správných
kolejí.
Již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti i na nový termín akce a není potřeba je vyměňovat.

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.
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 Event Boxu (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

