Svarbiausi faktai

aPIE

Atidarymo data – 2011 08 18
Didžiausias renginys – SEL 360 koncertas
(20 517 žiūrovų)
Per metus surengiama daugiau kaip 120 renginių didžiojoje
salėje ir apie 130 renginių kitose arenos erdvėse
Arenoje per 7 metus apsilankė daugiau nei 4 su puse milijono
lankytojų

Kauno „Žalgirio“ arena – didžiausia daugiafunkcinė arena Baltijos šalyse. Čia
gali vykti įvairiausi renginiai: nuo krepšinio, rankinio, tinklinio, salės futbolo,
kultūrizmo, fitneso, dailiojo čiuožimo varžybų iki koncertų, spektaklių, kino
festivalių, parodų ar privačių renginių.
Be to, tai – Kauno „Žalgirio“, legendinės krepšinio komandos, rungtyniaujančios
aukščiausio Europos lygio čempionate, namų arena.
Išskirtinai gera akustika, moderniausios technologijos, universalumas ir patogi
geografinė padėtis išskiria „Žalgirio“ areną iš kitų arenų Baltijos šalių regione. Be
to, „Žalgirio” arena yra populiariausia arena Lietuvoje, joje vidutiniškai per metus
sulaukiama 600 tūkstančių lankytojų.
„Žalgirio“ arena Jums gali pasiūlyti ne tik didžiosios salės, bet ir įvairių Jūsų
įmonės ar asmeniniams poreikiams pritaikytų erdvių nuomos ir kitas paslaugas.
„Žalgirio“ arena 2015 m. rugpjūčio 21 dieną tapo pirmąją sporto arena pasaulyje,
gavusia tvariųjų pastatų sertifikatą „BREEAM In Use“.

“
„BOSCA
amfiteatras

AMFITEATRo PRIVALUMAI
Iki 437 sėdimų vietų (atidarius amfiteatro sienas,
gali susėsti iki 600 svečių)
320 m2 plotas
Galingas projektorius ir ekranas
Apšvietimo ir įgarsinimo įranga
Užtraukiama siena garso ir šviesos izoliacijai
Parodų erdvė ekspozicijoms
Galimybė rengti kavos pertraukėles ir pietus
Erdvi automobilių stovėjimo aikštelė
Vaizdas į Nemuno salą ir upę

„BOSCA“ AMFITEATRO NUOMA
„Žalgirio“ arenoje įrengtame jaukiame „Bosca“ amfiteatre galime priimti iki 450 Jūsų renginio
ar šventės svečių. Puiki „Bosca“ amfiteatro akustika sudaro idealias sąlygas nedideliems gyvo
garso koncertams, spektakliams, miuziklams.
Tai – strategiškai gera vieta konferencijoms, pristatymams, mokymams ar susitikimams. Be
to, „Bosca“ amfiteatras nuomojamas su visa garso, vaizdo ir apšvietimo technika. Čia galima
surengti ir filmų vakarą ar stebėti sporto rungtynių transliacijas didžiajame ekrane. Atvėrus
slankiojančias sienas, šioje erdvėje gali vykti ir smagus vakarėlis. Būdami „Bosca“ amfiteatre ir
matydami Nemuno tėkmę, pajusite ryšį su gamta, o prireikus tamsos – nuo gamtos jus atskirs
akustinės, šviesos nepraleidžiančios užuolaidos.

Kontaktai:
Akvilė Kalvaitienė
Mob.: +370 682 64 321
a.kalvaitiene@zalgirioarena.lt

vip ložes

Atskiras VIP įėjimas
Garantuoti bilietai už mažiausią neakcijinę kainą
Kauno „Žalgirio“ rungtynės nemokamai
2 parkavimo vietos automobilių aikštelėje
Uždaras aukštas, skirtas tik VIP ložių nuomininkų
ir jų svečių poreikiams
Geriausias vaizdas bei išskirtinis komfortas
renginių metu

VIP LOŽĖS NUOMA

Maisto ir gėrimų užsakymas į ložę, furšetų
organizavimas

„Žalgirio“ arena Jums siūlo koncertus, sporto rungtynes ar šou programas stebėti VIP
ložėse. Tai – labiausiai privilegijuotos vietos arenoje, sukurtos mėgautis nepakartojamais
renginio vaizdais, aukštos kokybės vaišėmis, gėrimais ir aptarnavimu. VIP ložės Jums
suteiks galimybę gerai praleisti laiką su kolegomis, verslo partneriais, šeima ar draugais.
VIP ložėje galima rengti pristatymus ar seminarus mažoms grupėms ne renginio metu ar
prieš renginį didžiojoje salėje.
Kontaktai:
Akvilė Kalvaitienė
Mob.: +370 682 64 321
a.kalvaitiene@zalgirioarena.lt

restoranas
RESTORANAS „SALA“
Stilingas, didingas ir erdvus restoranas kviečia švęsti šventes Nemuno saloje, kur saulė leidžiasi
į upės vingį, kulinarijos meistrų sukurti gurmaniški patiekalai ir užkandžiai lepina kiekvieno
gomurį. Erdvi lauko terasa su vaizdais į Kauno architektūrą natūralios gamtos fone leis
svečiams pasijusti arčiau gamtos bei pasigrožėti visai čia pat tekančiu Nemunu. Patogi lokacija
ir nemokamos vietos automobiliui. „Žalgirio“ arenoje įsikūręs restoranas – tobula vieta Jūsų
šventėms!

Kontaktai:
Mob. +370 688 77 630
restoranas@salarestoranas.lt

baras 11
Kontaktai:
Mob. +370 620 70 972
info@baras11.lt

„BARAS 11“
„Baras 11“ – tai sporto baras, alsuojantis žalgirietiška dvasia. Puikiai tinka uždaram draugų
ar įmonės vakarėliui. Patogus išplanavimas suteikia galimybę prisitaikyti prie renginio
specifikos ir paruošti barą pagal kliento pageidavimus. Patalpose įrengta daugiau nei 10 TV
ekranų, projektorius ir garso įranga leidžia rengti sporto rungtynių transliacijas, organizuoti
konferencijas, koncertus, diskotekas ar furšetus.

KITOS ERDVES

SALĖ

SĖDIMŲ VIETŲ
SKAIČIUS

ĮRANGA

KAINA NUO
(be PVM)

Amfiteatras

iki 450 vietų

Projektorius
Ekranas
Įgarsinimas

1 val. 190 €
8 val. 950 €

„Nemuno“
konferencijų
salė

iki 120 vietų

Projektorius
Ekranas
Įgarsinimas

1 val. 80 €
8 val. 400 €

VIP salė

iki 60 vietų

Projektorius
Ekranas
Įgarsinimas

1 val. 80 €
8 val. 400 €

VIP ložės
prezentacijoms

iki 50 vietų

Projektorius
Ekranas
Įgarsinimas

1 val. 45 €
8 val. 200 €

Parodų erdvė

iki 1000 vietų

0 aukšto fojė

iki 1000 vietų

3 aukšto fojė

iki 1000 vietų

„ŽALGIRIO“ ARENOS ERDVĖS IR JŲ NUOMA
Galime pasiūlyti ir kitų arenos erdvių nuomą, kuriose yra visos galimybės organizuoti konferencijas,
mokymus, pristatymus, muges, festivalius ar kito pobūdžio renginius.

Restoranas
„SALA “

Baras „11“

Už papildomą
mokestį galimas
projektorius, ekranas, įgarsinimas,
foninė muzika.

Parodų erdvė
eksponavimui
145 €/mėn.
1000 €
600 €

Sėdimas planas
(iki 350)
Sėdimas planas su
fojė (iki 450)
iki 150 vietų

Projektorius
Ekranas
Įgarsinimas

Kontaktai:
Akvilė Kalvaitienė
Mob.: +370 682 64 321
a.kalvaitiene@zalgirioarena.lt

Taikomas
150 € mokestis,
jei maitinimo
sąmata mažesnė
nei 1000 €

„AUDI“ IR „RAMIRENT PREMIUM“ KLUBAI – JŪSŲ IŠSKIRTINIAMS POREIKIAMS!
Pasijuskite išskirtiniai „Žalgirio“ arenoje vykstančių renginių ir krepšinio rungtynių metu – mėgaukitės
„Audi“ ir „RAMIRENT Premium“ klubų teikiamomis privilegijomis.
„Audi“ klubo nariai turi galimybę mėgautis aukščiausio lygio aptarnavimu, nuolaidomis renginių
bilietams, išskirtiniu patogumu bei privilegijomis leisdami laisvalaikį ar organizuodami verslo susitikimus didžiausioje bei moderniausioje sporto ir pramogų arenoje Baltijos šalyse – „Žalgirio“ arenoje.
„Audi“ klubo nariai ne tik lankosi visose Kauno „Žalgirio“ rungtynėse, bet ir už pigiausią neakcinę kainą
gali įsigyti bilietus į visus arenoje vykstančius koncertus.
„RAMIRENT Premium“ klubas – tai dar viena atskira erdvė „Žalgirio“ arenos salėje, į kurią galima patekti
tik su klubo abonementu arba bilietu. „RAMIRENT Premium“ klube įrengta 14 dviviečių staliukų bei 30
vietų prie baro. Baro personalas Jūsų maisto bei gėrimų užsakymus priims ir pristatys tiesiai į Jūsų vietas
prie staliuko ar baro. Klube taip pat yra 380 sėdimų vietų patogiose kėdėse sektoriuose. Nustebinkite
klientus ar partnerius išskirtiniu aptarnavimu „Žalgirio“ arenoje!

Kiti klubu
privalumai:
Atskiras įėjimas į areną
Atskira rūbinė
Išankstiniai maisto ir gėrimų užsakymai
abiejuose klubuose
Išskirtinis maisto asortimentas
ir aptarnavimas

Kontaktai:
Raimonda Čeičė
+370 671 94 388
tickets@zalgiris.lt

IŠSKIRTINEĖ
KREPŠINIO
PATIRTIS

SiUlome išskirtinEs patirties
paketA, kuriįsudaro:
VIP įvažiavimas, įėjimas, vaišės VIP salėje
Žaidėjo/žaidėjų parašai ant jūsų pasirinkto „Žalgirio“ suvenyro
Nuotrauka su „Žalgirio“ šokėjomis
Galimybė po rungtynių pamėtyti į krepšį
Ekskursija po areną

ATMOSFERA, KURIOS PER TELEVIZORIAUS EKRANĄ NEPAJAUSI!
Krepšinio rungtynių bilietas – tai ne vien galimybė stebėti rungtynes arenoje,
tai – galimybė patirti nepakartojamas emocijas. Tai – jausti šiurpuliuką, bėgantį
kūnu, kuomet 15 000 fanų kartu traukia Lietuvos himną, tai – pašokti nuo savo
kėdės įkritus tritaškiui, tai – nuo plojimų niežtintys delnai, tai – vienybės jausmas.
Tai – stebinantys šokėjų pasirodymai ir nuotaikingi žaidimai.

Kontaktai:
Raimonda Čeičė
+370 671 94 388
tickets@zalgiris.lt

VIP RINKINIAI
PER RENGINIUS
VIP rinkinys – paslauga skirta ypatingų potyrių norintiems „Žalgirio“ arenos klientams.
Mėgaukitės išskirtiniu aptarnavimu ir patogumais, kurie Jūsų vakarą „Žalgirio“ arenoje pavers
neeiliniu.

VIP rinkinys Jums
suteiks galimybe:
Įvažiuoti į „Žalgirio“ arenos automobilių stovėjimo aikštelę
Naudotis VIP įėjimu į areną
Naudotis atskira rūbine
Iki renginio pradžios maloniai leisti laiką VIP salėje, kurioje
Jūsų lauks restorano „Sala“ profesionalų pagaminti valgiai ir
užkandžiai, gėrimai bei maloni atmosfera. Vaišės svečiams
tiekiamos nuo durų į areną atidarymo iki renginio pradžios.
Jeigu renginio metu numatyta pertrauka, jos metu VIP salėje
svečius vaišiname kava ir desertais.

Kontaktai:
Raimonda Čeičė
+370 671 94 388
tickets@zalgiris.lt

PASLAUGOS
VERSLO
KLIENTAMS

Verslo klientams
siulome:
VIP patirtį
Nuolaidas grupėms
Autobuso užsakymą Jūsų grupės atvykimui iki arenos
Pagalbą išsirenkant ir rezervuojant patogiausias vietas
Galimybę mokėti pagal išankstinę sąskaitą
Galimybę bilietų paketui kartu su reklama arenoje

Krepšinio rungtynės – tai puiki galimybė su klientais, kolegomis ar partneriais stiprinti ir sutvirtinti ryšius, kuriuos vystyti kitoje aplinkoje nebūtų taip paprasta.

Bilietų kainas nuo 5 € iki 250 €

Darbinis telefonas ar stalo futbolas biure jau nebe privalumas, o savaime suprantamas dalykas,
tad šiandieninis verslas ieško vis naujų ir originalesnių būdų motyvuoti ir paskatinti savo darbuotojus.
Rungtynių bilietas – puikus būdas apdovanoti nepamirštamomis emocijomis darbuotojus jų
ar įmonės gimtadienio, Šv. Kalėdų, Naujųjų metų ar kitų švenčių proga. Taip pat tai gali būti
netradicinė priemonė atsidėkoti už iniciatyvą, lojalumą, geriausią mėnesio darbą, projektą, ar
tiesiog surengti nuotaikingą įmonės komandos formavimo sesiją!

Kontaktai:
Raimonda Čeičė
+370 671 94 388
tickets@zalgiris.lt

GARSINĖ IR VAIZDINĖ REKLAMA VIDEO KUBE

REKLAMOS
PASLAUGOS
Ar gali būti tinkamesnė aplinka atsidurti kliento dėmesio centre, nei ilgai lauktas mėgstamiausios grupės koncertas ar kupinos emocijų krepšinio rungtynės? Mūsų pasąmonėje
išlieka ne tik tiesiogiai pasakyta žinutė ar parodytas prekės ženklas, ši informacija užsikoduoja kartu su kontekstu, kaip aš tada jaučiausi, ką veikiau, kur ir su kuo buvau, kai išvydau reklamą. Aplinka, kurioje matomas jūsų prekės ženklas, sudaro asociacijas žmonių atmintyje. Reklamos veiksmingumas padidėja iki 40 %, kuomet ji transliuojama teigiamame
emociniame kontekste (Yahoo Inc., 2017).
DIDŽIAUSIAS LAUKO LED EKRANAS BALTIJOS ŠALYSE
Drąsiam prekės ženklui – aukščiausios kokybės transliacija, pasiekianti net 900 000 žiūrovų
per savaitę!
Reklama pačioje miesto širdyje skatina prekės ženklo asociaciją su Kaunu ir miesto traukos
centru – patraukliausia Europoje „Žalgirio“ arena. Vieno kliento reklamai skiriamos 135
minutės per dieną, o visą komercinį laiką dalinasi ne daugiau kaip 5 klientai.

Funkcionalus video kubas, susidedantis iš keturių 21,5 m2 dydžio ekranų, užtikrinančių puikų
matomumą iš bet kurio arenos kampo, traukia kiekvieno akį. Reklama video kube – galimybė
pristatyti savo prekės ženklą į interaktyvius žaidimus įtraukiant žiūrovus.
Video kubo ekrano plokštumų išskaidymas leidžia reklamą transliuoti ne tik prieš renginį per
visą jų plotą, bet ir krepšinio rungtynių metu virš tiesioginio vaizdo iš aikštelės, Jūsų reklamai
skiriant siauresnę juostą kubo plokštumos viršutinėje dalyje.

LED EKRANŲ JUOSTA PO LOŽĖMIS
Po VIP ložėmis sumontuotoje LED ekranų juostoje ložių šeimininkų, reklamos pirkėjų ir
partnerių reklama pradedama transliuoti vos atidarius duris žiūrovams ir rodoma iki pat
renginio pradžios, o krepšinio rungtynių metu – iki rungtynių pabaigos.
LED juostoje galimi įvairūs skaitmeninio dizaino sprendimai – nebijokite išsiskirti ir būsite
pastebėti!
ARENOS TV SISTEMA

KITOS GALIMYBeS:
Reklaminiai plakatai arenos tualetuose
Mobilių stendų, roll-up tipo stendų išstatymas, produktų ekspozicijos
Reklaminės medžiagos platinimas arenos koridoriuose

Daugiau nei 70 TV monitorių su reklamos transliavimo funkcija sumontuota visuose arenos
aukštuose gausiausiai lankytojų lankomose vietose: VIP ložėse, baruose, „Audi“ klube, prie
rūbinių ir liftų.

Galimybė rengti fotosesijas ar filmavimus

Reklama TV monitoriuose pradedama transliuoti likus 1,5 val. iki renginio per visą ekrano
plotą. Kad arenos svečiai nepraleistų kvapą gniaužiančių pergalingų akimirkų, krepšinio
rungtynių metu ekranuose šalia Jūsų reklamos rodoma tiesioginė rungtynių transliacija.

Reklamos platformų paketai intensyvesnei prekės ženklo sklaidai

Radijo reklamos transliacija renginių metu arenoje esantiems žiūrovams

Kiti netradiciniai reklamos sprendimai – susisiekime!

Kitų renginių metu visas ekrano plotas skiriamas tik Jūsų reklamai!

REKLAMA WWW.ZALGIRIOARENA.LT
ww.zalgirioarena.lt per mėnesį aplanko daugiau nei 50 000 unikalių lankytojų, tarp kurių –
svečiai iš Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Norvegijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Danijos ir
kitų valstybių. Tad, Jums pageidaujant, anglišką reklaminio skydelio versiją patalpinsime ir į
anglišką svetainės versiją.
Reklama šioje pozicijoje ypač pamėgta klientų, kurie siūlo laisvalaikio praleidimo,
apgyvendinimo, pervežimo paslaugas kauniečiams ir miesto svečiams.

Kontaktai:
Indrė Komisaraitytė
Mob. +370 618 74 329
indre@zalgiris.lt

Ekskursijos

Ekskursijos trukmė: 45 - 60 min.
Kaina: 6 €/asm. (grupėje ne mažiau, kaip 20 asmenų).
Jei asmenų mažiau – kaina 110 €.
Laikas: nuo 10.00 val. iki 16.00 val. ne renginių metu – iš anksto suderinus.
Kalba: lietuvių, anglų, rusų.

Kontaktai:
Akvilė Kalvaitienė
Mob.: +370 682 64 321
a.kalvaitiene@zalgirioarena.lt

EKSKURSIJA „ŽALGIRIO“ ARENOJE
Ar turėjote šansą apžiūrėti „Žalgirio“ areną ne tik rungtynių ar renginių metu?
Jei ne – ekskursija „Žalgirio“ arenoje yra būtent tai, ko Jums reikia!
Ekskursijos startas – didžioji arenos salė, kurioje 2015 m. buvo pagerintas rekordas ir
sutalpinta 20 517 žiūrovų. Jums papasakosime apie unikaliausius sprendimus, kurie
suteikia ypatingos kokybės akustikai, apšvietimui.
Parodysime, kur įsikuria arenoje koncertuojančios įžymybės, ir išduosime paslaptį,
kokių keistų prašymų išgirstame iš renginių organizatorių.
Leisime prisiliesti prie „Žalgirio“ komandos treniruočių erdvės, apžiūrėsime jų laimėtas taures, o atokvėpiui supažindinsime su Audi klubu, parodysime, kur renginius
stebi mūsų privilegijuotieji svečiai, papasakosime, kokios garsenybės koncertuoja
amfiteatre, kokie renginiai gali vykti šalia „Vaikystės miesto“ ir paklausime jūsų, kodėl
arena vadinama Žaliąja.

ARENOJE JAU APSiLANKE

„ŽALGIRIO“ ARENOJE PER DAUGIAU NEI PENKERIUS VEIKLOS METUS JAU KONCERTAVO:
Red Hot Chili Peppers, Kylie Minogue, Bryan Adams, Robbie Williams, Elton John,
Mariah Carey, Enrique Iglesias, Andrea Bocelli, Sarah Brightman, Nickelback, Iron
Maiden, Sting, Eric Clapton, Rammstein, Muse, Lenny Kravitz, Katie Melua, James
Blunt, Marilyn Manson, Scorpions ir daugelis kitų.

Bendraukime!

zalgirioarena.lt
/zalgirioarena

