JUSTIN BIEBER
JUSTICE WORLD TOUR

12. 3. 2023 | 19:30 | O2 arena

V Praze dne 15. 11. 2021

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI SKYBOXU,
dovolujeme si Vás informovat, že JUSTIN BIEBER oznámil nová data svého očekávaného turné
JUSTICE WORLD TOUR, včetně 12. března 2023, kdy zavítá do pražské O2 areny. Od května 2022
do března 2023 bude Bieber cestovat po pěti kontinentech, navštíví více než 20 zemí a odehraje více
než 90 koncertů.
Promotérem “Justice World Tour“ je společnost AEG Presents. Turné je Justinovým prvním globálním
výletem od roku 2016/2017, kdy cestoval s “Purpose World Tour“. Bieber, kterého noviny The Times of
London popsaly jako “hypnotizujícího“, zahrál během této série koncertů celkem 2,7 milionům fanoušků,
přičemž finále vidělo 65 000 příznivců na londýnském festivalu British Summer Time v londýnském Hyde
Parku. Na Silvestra 2020 Justin živě vysílal své první plnohodnotné vystoupení po 3 letech v Los
Angeles, díky kterému se znovu spojil se svými fanoušky po celém světě. „Tvrdě jsme pracovali na
nejlepší show, jakou jsme kdy udělali, a nemůžeme se dočkat, až se o ni podělíme s fanoušky po celém
světě. Brzy se uvidíme.” řekl Bieber.
“Justice World Tour” je pojmenováno po Justinově nejnovějším albu “Justice”. Album vyšlo v březnu
2021 a debutovalo jako nejstreamovanější album ve 117 zemích. Album a jeho skladby vynesly
současný světový popový fenomén na novou vyšší úroveň. Album “Justice” dosáhlo téměř 9 miliard
streamů po celém světě a navázalo na obrovské mezinárodní hity “Anyone“, “Lonely“ a “Holy“, které již
před vydáním alba shromáždily přes 2 miliardy streamů. Okamžitě následoval další průlomový hit z alba,
“Peaches“, který zatím nasbíral přes 2,5 miliardy streamů. Duet s rapperem Kid LAROI “Stay” vyšel
letos v červenci a stal se první písní, která na Spotify dosáhla 1 miliardy streamů nejrychleji v historii.
V neoddiskutovatelně úspěšné kariéře, která začala v jeho 13 letech, vydal Bieber 6 studiových alb. Je
držitelem 32 Guinessových rekordů, 21 Billboard Music Awards, 2 BRIT Awards, 18 American Music
Awards a 21 MTV Europe Music Awards. Prodal přes 80 milionů alb a loni překonal rekord Elvise
Presleyho jako nejmladšího sólového umělce, jehož 8 alb dosáhlo na první místo v žebříčku Billboard
200. V srpnu překonal historický rekord počtu posluchačů za měsíc na Spotify s více než 83 miliony.
Bieber, který byl nedávno vyhlášen umělcem roku na MTV Video Music Awards a nominován na 8
předních MTV EMA Awards, zůstává celosvětovou jedničkou na YouTube i na Spotify a nadále
upevňuje své místo jedné z největších popových hvězd 21. století.

VSTUPENKA 10,- KČ / KS | CATERING 2.000,- KČ / OSOBA
Vstupenky do Vašeho smluvního Skyboxu si můžete rezervovat od 19. 11. 2021 od 10:00 hod.
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. Vstupenky je možné zakupovat také 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.
Jednorázové parkovací karty, které umožňují parkování v podzemních garážích O2 areny, jsou
k dispozici do vyprodání vyhrazené kapacity za cenu á 500,- 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
Ing. Petra Mošovská, mosovska@bestsport.cz , tel: +420 266 771 929
Na setkání s Vámi se těší
Tým obchodního oddělení
a klientského servisu
Bestsport, a.s.
provozovatel O2 areny a O2 universa

