
OFERTA WYNAJMU 

Lokal gastronomiczny



Hala widowiskowo-sportowa  
Netto Arena jest jednym  
z najnowocześniejszych obiektów  
tego typu w Polsce. Obywają się w niej 
zarówno międzynarodowe, jak i lokalne 
imprezy sportowe, a także koncerty 
topowych gwiazd polskiej i światowej  
estrady oraz niezapomniane widowiska 
artystyczne. Obiekt może pomieścić  
ponad 6 tysięcy widzów.  



Dogodna lokalizacja hali Netto Arena  
sprawia, że dojazd do obiektu jest bardzo łatwy  
- zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską.

Bezpośrednio przy hali znajdują się:
- osiedle Zawadzkiego
- skatepark
- boisko do gry w koszykówkę
- plac zabaw

W okresie zimowym przed halą ustawione jest zadaszone lodowisko.

LOKALIZACJA

- siłownia na dworze
- parkingi
- mini amfiteatr
- fontanna



LOKAL  
GASTRONOMICZNY

Na parterze budynku znajduje się lokal z przeznaczeniem  
na działalność gastronomiczną.

Powierzchnia:

157,94 m² – powierzchnia wewnątrz budynku, w tym 22,94 m2 pomieszczenia gospodarczego*

200 m² – teren zewnętrzy z przeznaczeniem na patio / ogródek piwny

*najemca może powiększyć lub pomniejszyć zaplecze gospodarcze wedle potrzeb



-  Przestronne i jasne miejsce (jedna  
ze ścian jest całkowicie przeszklona)

-  Możliwość stworzenia zewnętrznego  
ogródka gastronomicznego

-  Nowe budownictwo i nowoczesny design

-  Dwa wejścia główne oraz dodatkowe  
techniczne na tyłach budynku

- Dogodna lokalizacja i komunikacja

-  Trzy parkingi zlokalizowane w okolicy budynku

- Brak konkurencji w pobliżu

-  Możliwość dodatkowych zleceń  
przy obsłudze wydarzeń

- Ochrona na terenie obiektu

ZALETY



 - mieszkańcy osiedla

- klienci Orthosport

- organizatorzy oraz klienci wydarzeń  
odbywających się w hali i na terenie  

zewnętrznym

- najemcy i klienci biur

- osoby trenujące w hali

POTENCJALNI 
KLIENCI:



Sportowe 
- Minimum 15 meczów koszykówki 
- Minimum 6 meczów Ligi Mistrzyń siatkarek

Koncerty i widowiska 
-  Minimum 30 wydarzeń  

(widownia od 2.500 do 6.000)

Targi 
- Minimum 6 wydarzeń

Lodowisko  
- W sezonie zimowym (ponad 30.000 osób)

WYDARZENIA 
ORGANIZOWANE  
W CIĄGU ROKU:



KONTAKT 
Joanna Krzymińska 

t: +48 451 168 674 

e: joanna.krzyminska@arenaszczecin.eu

w: netto.arenaszczecin.eu

http://netto.arenaszczecin.eu

