ENRIQUE IGLESIAS

5. 8. 2021 | 20:00 | O2 arena

V Praze dne 21. 12. 2020

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI SKYBOXŮ,
dovolujeme si Vás informovat, že světoznámý popový idol Enrique Iglesias se po nedávném úspěchu
opět vrací potěšit české fanoušky. V květnu 2018 O2 arenu dvakrát za sebou vyprodal, návrat do
stejného prostoru tak byl jasnou volbou. Fanoušci se s jistotou mohou těšit na party plnou španělských
rytmů, tance a největších hitů Enriqua Iglesiase. Koncert se uskuteční 5. srpna 2021.
Od prvního tuzemského vystoupení v prosinci 2016 bylo jasné, že české publikum jednoho
z nejslavnějších španělských zpěváků přímo miluje. To následně potvrdily i další dva vyprodané
koncerty v roce 2018 v O2 areně – jeden z nich se dokonce konal přímo na zpěvákovy narozeniny, které
se svými fanoušky nadšeně oslavil. Není tedy pochyb o tom, že autor hitů jako Bailando, Subeme La
Radio, Bailamos, Hero, Escape se za svými českými fanoušky vrací rád a jeho show je vždy zárukou
nezapomenutelného koncertního zážitku.
Za svoji kariéru prodal Enrique Iglesias celosvětově více než 180 milionů alb a obdržel mnoho
prestižních ocenění, mezi nimi i ceny Grammy, American Music Awards či pro latinskou hudbu velmi
populární Premios Lo Nuestro. První ocenění Grammy obdržel už za svoje první vydané eponymní
album, kterého se prodalo více než 6 milionů kusů. Na kontě má nyní celkem deset studiových alb a
dvě kompilace a se svými písněmi se dlouhodobě drží na nejvyšších příčkách žebříčku Billboard Hot
Latin Songs a mnoha dalších.

VSTUPENKA 10,- KČ / KS | CATERING 1.400,- 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
Bestsport, a.s.
provozovatel O2 areny a O2 universa

