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Witamy w świecie pełnym emocji, w samym centrum
Trójmiejskiej metropolii, tuż nad brzegiem Morza Bałtyckiego, w bezpośrednim sąsiedztwie plaży i nadmorskich
bulwarów. Witamy w Twoim Miejscu Rozrywki!

Witamy w ERGO ARENIE,
świecie wielkich koncertów,
wydarzeń sportowych,
kongresów, targów
oraz biznesowych spotkań.
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GDAŃSK to jedno z najstarszych miast w Polsce, swego
czasu najludniejsze i najbogatsze w Rzeczypospolitej. To tu
mieści się Bazylika Mariacka, największa ceglana świątynia
w Europie, to w Gdańsku na Westerplatte wybuchła II wojna
światowa i tu, w Stoczni Gdańskiej, w sierpniu 1980 roku narodziła się Solidarność, która zmieniła współczesne losy Europy.
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SOPOT to jedno z najpiękniejszych miast uzdrowiskowych.
Malowniczy kurort nieodłącznie kojarzący się z najdłuższym
drewnianym molo w Europie, kultowym deptakiem i z tętniącym nocnym życiem. Secesyjne kamienice i wille ukryte
wśród drzew oczarowują swą urodą, a marina jachtowa jest
atrakcją dla turystów i magnesem dla żeglarzy.

Łódź

- 5 minut

- 5 minut

- 5 minut

- 15 minut

Gdańsk

- 30 minut

Aglomeracja Trójmiejska (około 1,25 miliona mieszkańców)
– centrum gospodarcze, turystyczne, kulturalne i sportowe
regionu pomorskiego – posiada dogodne połączenia drogowe, kolejowe, lotnicze i promowe z pozostałą częścią kraju
i wieloma miastami Europy.

Gdańsk

Dzięki malowniczemu położeniu, doskonałej bazie hotelowej
oraz szerokiej ofercie kulturalnej i kulinarnej (opera, filharmonia, teatry, muzea, kluby i restauracje), Trójmiasto co roku
odwiedza prawie 4 miliony gości z Polski i zagranicy.
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Gdańsk posiada bezpośrednie połączenia lotnicze z 59 miastami Europy, regularne połączenia promowe ze Skandynawią, oraz dogodne połączenia drogowe i kolejowe.

Łódź
Lublin
Wrocław

Opole

Kielce
Katowice
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Rzeszów
Kraków

ERGO ARENA

Koncerty
i Imprezy masowe

200 km
400 km

Odległości połączeń lądowych
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Połączenia lotnicze z Gdańskiem

Olsztyn

Lokalizacja ERGO ARENY w samym centrum Trójmiasta umożliwia łatwy i szybki dojazd komunikacją miejską – autobusową
i tramwajową, oraz szybką koleją SKM. Dla przyjeżdżających
samochodem oferujemy parking na około 700 samochodów
i 20 autokarów.

600 km

.....
Sport

Kongresy,
Konferencje i Targi

VIP
i Biznes

.....
Catering

www.ergoarena.pl
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HISTORIA
Projekt hali autorstwa Biura Architektonicznego KiPP Projekt
Sp. z o.o., który powstał w latach 2004 – 2006, w środowisku
architektonicznym zdobył liczne nagrody. Wyzwaniami projektowymi było m.in.: pogodzenie planów rozbudowy dróg
dojazdowych wokół obiektu z koniecznością zachowania 50
procent terenu biologicznie czynnego, ograniczenia budżetowe przy szerokim wachlarzu wymagań technicznych hali,
czy stworzenie odpowiedniej akustyki wewnątrz obiektu.

Uroczyste otwarcie obiektu miało miejsce 18 sierpnia 2010
roku. Do hali przybyło ponad 10 tysięcy widzów by obejrzeć
towarzyski „mecz otwarcia” pomiędzy reprezentacjami Polski
i Brazylii w siatkówce mężczyzn. Po emocjonującym pojedynku mecz zakończył się wynikiem 3:2 dla drużyny Biało-czerwonych. Wkrótce potem w hali po raz pierwszy zabrzmiała
muzyka symfoniczna. Koncertu „Na dobry początek” wysłuchało 10 tysięcy melomanów.

Na potrzeby inwestycji przesunięta została granica między
Gdańskiem i Sopotem w taki sposób, by przechodziła przez
halę dokładnie w połowie. Dzięki tej zmianie ERGO ARENA
stała się wspólnym dobrem obu miast.

ERGO ARENA jest od lat nominowana i nagradzana w najbardziej prestiżowych konkursach. W XII edycji konkursu
„Budowniczy Polskiego Sportu” ERGO ARENA otrzymała tytuł „Sportowy Obiekt Roku 2011“. Tytuł przyznawany
jest przez Polski Klub Infrastruktury obiektom sportowym
i rekreacyjnym za wyróżniającą się architekturę, konstrukcje
i zastosowane w nich rozwiązania. Rokrocznie ERGO ARENA
nominowana jest do Nagród Biznesu Sportowego. W 2012 roku
hala uznana została najlepszym Obiektem Sportowym w Polsce, otrzymując statuetkę DEMES 2012. Kapituła Programu
Najwyższa Jakość QI przyznała tytuł Laureata QI 2013
w kategorii: QI Services – usługi najwyższej jakości. Najwyższa Jakość QI jest największym konkursem jakościowym
w Polsce, skupiającym przedstawicieli firm i instytucji działających na terytorium naszego kraju wokół idei zarządzania
jakością.

Wysoki na ponad 30 metrów obiekt o powierzchni użytkowej
wynoszącej 4,3 hektara, składa się z siedmiu kondygnacji.
Hala posadowiona jest na monolitycznie wylewanej żelbetowej płycie fundamentowej, a konstrukcja dachu oparta jest
na czterech pylonach przestrzennych.
Budowa rozpoczęła się w 2007 roku i trwała do maja 2010.
• Przy budowie pracowało ponad 1000 osób,
• Użyto ponad 2000 ton stali,
• Użyto blisko 10.000 elementów szalunkowych,
• Położono ponad 750 kilometrów przewodów,
• Wbudowano ponad 600 kilometrów żelbetonu,
• Ponad tysiąc samochodów ciężarowych
dowoziło beton na plac budowy.

budowa

4

ERGO ARENA

www.ergoarena.pl

5

wielkie

gwiazdy

KONCERTY
Koncerty wielkich gwiazd
to wydarzenia, które są
wyczekiwane przez gości
ERGO ARENY. Światowe
nazwiska wypełniają halę
po brzegi, a bilety rozchodzą się już w pierwszych
dniach sprzedaży.

Dzięki nowoczesnej hali Trójmiasto dołączyło do najatrakcyjniejszych
punktów na koncertowej mapie nie tylko Polski, ale i Europy środkowo-wschodniej. ERGO ARENA z dumą gościła takie gwiazdy jak: Lady Gaga,
Sting, Lenny Kravitz, Lionel Richie, Ozzy Osbourne, Andrea Boccelli,
Armin van Buuren, czy zespoły: Rammstein, Iron Maiden, Dave Matthews
Band, 30 Seconds to Mars, Roxette, Backstreet Boys i wiele innych.
Muzyka w ERGO ARENIE to nie tylko najnowsze utwory z list przebojów
i największe hity, to również brzmienia klasyczne, czy muzyka filmowa.
W ogromnej przestrzeni hali, dźwięki orkiestry symfonicznej rozbrzmiewają z niespotykaną energią.
Najnowocześniejszy system sterowania nagłośnieniem i oświetleniem
to komfort pracy dla najbardziej wymagających realizatorów. Wzmocniona konstrukcja dachu z podwieszoną kratownicą umożliwia instalację najbardziej wyszukanych systemów oświetleniowych, dźwiękowych
oraz specjalistycznego sprzętu. Konstrukcja hali pozwala na podwieszenie 144 ton sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego.
W ERGO ARENIE jesteśmy w stanie przygotować każde widowisko. Koncerty największych światowych gwiazd estrady, wydarzenia artystyczne,
widowiska multimedialne, opery, musicale, rewie na lodzie. Przy tego
rodzaju wydarzeniach liczba widzów może wynieść nawet 12 500 osób.
Do dyspozycji artystów oddajemy wyposażone, profesjonalne garderoby.
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SHOW
KABARETY
Ogromna przestrzeń
i możliwości techniczne
stwarzają idealne miejsce
do realizacji najbardziej
wyszukanych projektów.

ERGO ARENA jako jedna z pierwszych hal w Polsce spełniła warunki
techniczne umożliwiające zorganizowanie spektakularnego wydarzenia
artystycznego jakim jest widowisko cyrkowe światowej sławy artystów
Cirque du Soleil.
Podczas niezwykłych spektakli na lodzie, najmłodsi widzowie regularnie mają okazję spotykać swoich ulubionych bohaterów z filmów Walta
Disneya. Na potrzeby „Disney on Ice” montowane jest w hali lodowisko
o powierzchni 600 m2, na którym przez kilka dni odbywają się przedstawienia cieszące się ogromnym powodzeniem. Co roku ogląda je około
40 tysięcy widzów.
Na scenach ERGO ARENY goszczą najlepsi polscy artyści kabaretowi.
Kabaret Moralnego Niepokoju, Neo-Nówka, Paranienormalni, czy Jerzy
Kryszak występują regularnie w ramach Polskiej Nocy Kabaretowej.
Swój jubileusz pracy artystycznej obchodził w ERGO ARENIE Cezary
Pazura, który z tej okazji zaprosił najpopularniejszych polskich aktorów
komediowych. To wtedy właśnie zapoczątkowano tradycję składania
pamiątkowych autografów na jednej ze ścian w hali. Z każdą kolejną
imprezą przybywa podpisów gwiazd goszczących w ERGO ARENIE.
Balety, kabarety, rewie, spektakle. Takie przedstawienia przyciągają do
nas całe rodziny i zawsze towarzyszy im wspaniała atmosfera.
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SPORT
Widowiska sportowe
poruszają miliony widzów,
są powodem radości,
łez i euforii. Emocji, kiedy
zbliża się zwycięstwo,
nie da się porównać
z niczym innym.
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wyjątkowe

emocje

Mazurek Dąbrowskiego śpiewany przez komplet publiczności za każdym razem dodaje skrzydeł i mocy Biało-Czerwonym reprezentantom
występującym w ERGO ARENIE.
Niezwykłych uniesień doświadczaliśmy tu wielokrotnie. Np. podczas
Finałów Ligi Światowej w siatkówce mężczyzn, gdy polska reprezentacja, po raz pierwszy w historii tych prestiżowych rozgrywek, zdobyła
brązowy medal, a trwające tydzień zmagania najlepszych reprezentacji na świecie obejrzało prawie 100 tysięcy kibiców. Czy też przy okazji
meczów z udziałem reprezentacji Polski w piłce ręcznej, gdy hala każdorazowo wypełniona była do ostatniego miejsca.
Reprezentacje Polski mężczyzn w piłce siatkowej i piłce ręcznej regularnie występują w hali na granicy Gdańska i Sopotu. Praktycznie od
początku funkcjonowania ERGO ARENY goszczą tu sporty walki – gale
boksu, gale Konfrontacji Sztuk Walki, również sporty motorowe: Mistrzostwa Świata we freestyle motocrossie NIGHT of the JUMPs, Mistrzostwa
Świata w Super Enduro, czy Supercrossie. Ogromne emocje towarzyszyły fanom motoryzacji i sportów motorowych podczas prologu Rajdu
Lotos Baltic Cup, gdy po płycie areny ścigały się samochody rajdowe.

www.ergoarena.pl
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Ogromnym wyzwaniem dla operatora hali i samego obiektu
była organizacja IAAF Halowych Mistrzostw Świata w lekkoatletyce SOPOT 2014. Na potrzeby tego wydarzenia na całej płycie głównej wybudowano konstrukcję z rusztowań,
dzięki którym na wysokości trzech metrów ułożono bieżnię
wraz z całą infrastrukturą lekkoatletyczną niezbędną do przeprowadzenia zawodów. Na światowy czempionat „królowej
sportu” do Sopotu przybyło około 550 lekkoatletów reprezentujących 134 kraje. Mistrzostwa obsługiwane były przez
502 przedstawicieli mediów, transmitowane przez 87 stacji
telewizyjnych. Wyprodukowano 1800 godzin sygnału telewizyjnego, a oglądalność wyniosła 100 milionów widzów.
ERGO ARENA daje możliwość zorganizowania zawodów dowolnego rodzaju gier zespołowych, sztuk walki, sportów
motorowych, hokeja na lodzie, czy nawet windsurfingu.
Wielofunkcyjność hali sprawia, że wyjątkowe chwile i przeżycia odnaleźć tu może każdy. W czasie imprez sportowych
liczba miejsc siedzących na trybunach wynosi około 11 000.
Arena główna wyposażona jest m.in. w profesjonalny system
oświetlenia sportowego, dwie tablice wyników spełniające
wymagania światowych organizacji sportowych oraz kosz
centralny z ośmioma ledowymi ekranami, dzięki którym na
żywo można śledzić sportowe relacje.
Do dyspozycji zawodników oddajemy pełnowymiarową,
w pełni wyposażoną salę treningową z trybunami dla
300 osób, w której przeprowadzać można zarówno treningi, jak i rozgrywki halowe, salę rozgrzewkową, a także
profesjonalnie wyposażone szatnie sportowe z saunami
i stołami do masażu.

ZESPOŁY
Trefl Gdańsk
to drużyna występująca
w PlusLidze, jednej
z najsilniejszych
siatkarskich lig świata.
Klub powstał w 2005 roku i od tamtej pory prowadzi równolegle
profesjonalną drużynę siatkarzy oraz rozbudowane szkolenie młodzieży
w gdańskiej Szkole Mistrzostwa Sportowego i Akademii Siatkówki Trefl,
która skupia szkoły podstawowe z Gdańska i Sopotu.
Nieprzerwanie od sezonu 2011/2012 Trefl Gdańsk występuje w PlusLidze,
z roku na rok stawiając kolejne kroki w budowie siatkarskiej potęgi.
Mocne fundamenty pozwoliły stworzyć drużynę, która w sezonie
2014/2015 sięgnęła po tytuł wicemistrzów kraju oraz wywalczyła Puchar
Polski, a w kolejnym roku zdobyła Superpuchar Polski oraz awansowała
do najlepszej 12. Europy w elitarnych rozgrywkach Ligi Mistrzów.
W przyszłości o wynikach klubu mają decydować również jego
wychowankowie, którzy już teraz mogą pochwalić się m.in. złotem
i dwoma brązowymi medalami Młodej Ligi, a także srebrnymi krążkami
mistrzostw Polski juniorów oraz młodzików.
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Trefl Sopot powstał
w 1995 roku i w ciągu
ponad 20 lat na
koszykarskich
parkietach stał się
uznaną marką nie
tylko na polskim, ale
i europejskim rynku.

Trefl Sopot to pięciokrotny mistrz i trzykrotny wicemistrz Polski,
a także sześciokrotny zdobywca Pucharu Polski. Żółto-czarni mogą
pochwalić się również sukcesami na arenie międzynarodowej, takimi
jak dwukrotny awans do Top16 Euroligi (2005, 2007) i drugie miejsce
w Pucharze Mistrzów FIBA (2003). Dumą klubu są znaczące osiągnięcia
w rozgrywkach młodzieżowych oraz wyszkolenie licznej grupy
zawodników grających w reprezentacji Polski i klubach ekstraklasy.
Od początku istnienia klubu przydomek drużyny to „żółto-czarni”.
Właśnie w tych barwach występowali w Sopocie tacy zawodnicy jak
Adam Wójcik, Goran Jagodnik, Darius Maskoliunas, Milan Gurović,
Donatas Slanina, Adam Waczyński, czy Filip Dylewicz, który powrócił
do zespołu Trefla przed sezonem 2016/2017.
Mecze Trefla Sopot rozgrywane w ERGO ARENIE sprawiły, że koszykówka
ligowa zyskała nową widownię. W roku 2010 zespół stał się rekordzistą
pod względem frekwencji na pojedynczych spotkaniach ligowych – nie
tylko w koszykówce ale także we wszystkich halowych dyscyplinach
zespołowych w Polsce. Emocjonujące derby Trójmiasta dwukrotnie
obejrzało w ERGO ARENIE ponad 10 000 kibiców.

nasze

drużyny

Wybrzeże Gdańsk
to marka sama w sobie.
Sekcję piłki ręcznej w Gdańsku odbudowano na nowo. Po kilku latach
ciężkiej pracy, czerwono-biało-niebiescy znów walczą o najwyższe cele.
Historia obecnej działalności klubu pisana jest od czerwca 2010 roku,
kiedy powstała myśl podjęcia próby reaktywacji piłki ręcznej mężczyzn
w Gdańsku.
W ciągu krótkiego czasu zakontraktowano około 20. zawodników
z regionu i przygotowano zespół do rywalizacji w II lidze. Po jednym
sezonie bez porażki drużyna awansowała do I ligi.
Awans postawił przed klubem kolejne wyzwania, pozyskano nowych
zawodników, którzy uzupełnili trzon zespołu. Po 11. latach przerwy,
piłkarze ręczni Wybrzeża Gdańsk powrócili do rywalizacji z najlepszymi.
Podczas spotkania pomiędzy doświadczoną drużyną Vive Tauron Kielce
– niekwestionowanym liderem – a młodym zespołem Wybrzeża Gdańsk,
padł rekord frekwencji na meczu ligowym w Gdańsku. Na trybunach
ERGO ARENY zasiadło ponad 5 tysięcy widzów.
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TARGI

KONFERENCJE

W ERGO ARENIE można zorganizować zarówno kongres
z udziałem kilkunastu tysięcy osób, jak i kameralne szkolenie dla pracowników, którego zwieńczeniem może być koncert, czy mecz. ERGO ARENA oferuje szeroki wachlarz możliwości – obiekt przygotowany jest do realizacji pomysłów
o największym rozmachu.

Do dyspozycji organizatorów i wystawców oddajemy
olbrzymią przestrzeń płyty głównej, salę treningową, salę
konferencyjną i inne pomieszczenia. Udogodnieniem jest
parking techniczny z przyłączami energetycznymi i teletechnicznymi oraz możliwość rozładunku TIR-ów i samochodów ciężarowych bezpośrednio na płytę główną areny.

Ogromnym zainteresowaniem cieszą się każdorazowo
targi mieszkaniowe, w których biorą udział największe
firmy deweloperskie z całego Pomorza. Podczas tego rodzaju imprez odwiedzający mają okazję zapoznać się z interesującymi ich produktami, zaczerpnąć fachowej wiedzy, a także
dokonać życiowych decyzji.

Dodatkowym atutem jest duże zaplecze magazynowe.

doskonała

infrastruktura

Wielkie kongresy, targi,
konferencje, szkolenia,
wystawy – w ERGO ARENIE
zorganizować można wszystko.
Dowolna aranżacja przestrzeni,
czy podwieszenia elementów
scenografii i oświetlenia, dają
możliwość stworzenia w tak
dużym obiekcie wyjątkowej
atmosfery.
16
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Biznes jest sztuką,
a każda sztuka wymaga
odpowiedniej oprawy.
Profesjonalne wsparcie
i partner, na którym można
polegać, to niezbędne
składniki sukcesu.

loże VIP

VIP
I BIZNES
Atmosfera miejsca i bliskość morza dają możliwość połączenia
biznesu z pasją i wypoczynkiem.
ERGO ARENA oferuje możliwość organizowania wielkich eventów korporacyjnych jak kongresy połączone z koncertami,
bankiety firmowe, szkolenia. Na potrzeby imprez dla mniejszej
liczby uczestników możemy wydzielić część areny lub zaproponować inne przestrzenie.
ERGO ARENA posiada kondygnację w całości przeznaczoną dla klientów biznesowych. Znajduje się na niej 47 lóż VIP
o powierzchni od 20 do 55 metrów kwadratowych. Do każdej
loży przynależy od 9 do 55 miejsc siedzących na trybunach.
Łącznie jest to 948 miejsc. Wszystkie loże zajmują cały obwód
czwartego poziomu.
Loża VIP to wyjątkowa i ekskluzywna przestrzeń. Zaaranżowana i wyposażona zgodnie z własnymi wymaganiami
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i upodobaniami, stanowi doskonałe miejsce dla biznesowych
spotkań, czy przyjmowania gości. To także wygoda i komfort
podczas słuchania koncertów, oglądania meczów i innych
wydarzeń w kameralnym gronie.
Najemcy lóż mają dostęp do cateringu na zamówienie oraz
do przestrzeni VIP przeznaczonej dla wszystkich partnerów
ERGO ARENY. Przestrzeń ta stanowi doskonałe forum do zawierania kontaktów zarówno biznesowych jak i towarzyskich.
Naszymi klientami są zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu, jak i międzynarodowe korporacje z różnorodnych branż:
• bankowość i ubezpieczenia • producenci napojów
• technologie i IT • energetyka • logistyka
• produkcja przemysłowa • przemysł stoczniowy
• hotelarstwo i turystyka • sprzedaż i dystrybucja
• motoryzacja i transport • budownictwo • media.
www.ergoarena.pl
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CATERING
Catering to nasza
specjalność. Posiadamy
wieloletnie doświadczenie
w branży gastronomicznej.
Obsłużyliśmy setki tysięcy
gości, współpracowaliśmy
z największymi
przedsiębiorstwami
w regionie.

PUB SPORTOWY Classic w ERGO ARENIE.
Na naszych gości czekają dania przygotowane z najwyższej jakości produktów. Różnorodne menu, szeroki wybór napojów i przystępne ceny
powodują, że jest to lokal chętnie odwiedzany i cieszący się dużą popularnością nie tylko podczas trwania imprez w ERGO ARENIE. Szef kuchni
wraz z doświadczonym personelem Classic Restaurant dbają o Klientów
i przyjazną atmosferę. Sportowy duch tego miejsca nadaje mu szczególnego charakteru. To doskonałe miejsce na organizację imprez okolicznościowych.
W ERGO ARENIE zapewniamy kompleksową obsługę gastronomiczną:
• Obsługa gastronomiczna całego obiektu w trakcie eventów;
punkty sprzedażowe stałe i mobilne, szeroki wybór asortymentu
napojowo-przekąskowego.
• Catering w lożach VIP oraz w barze i strefach VIP.
• Catering w salach bankietowych oraz obsługa uroczystych eventów
na płycie głównej.
• Catering podczas imprez masowych dla ponad 12 000 osób.
• Catering podczas kongresów i konferencji dla 15 000 osób.
• Poczęstunek dla grup zorganizowanych.
• Catering w garderobach dla artystów i zespołów.
• Catering dla obsługi technicznej.
• Obsługa imprez plenerowych z grillem, organizowanych
na terenie ERGO ARENY.
Ponadto:
• Przygotowujemy catering według indywidualnych zamówień.
• Posiadamy profesjonalny dział sprzedaży, który dopasuje ofertę
do oczekiwań gości oraz udzieli wskazówek i pomocy
przy zorganizowaniu eventu.
• Organizujemy i obsługujemy bankiety zasiadane.
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różnorodne

menu

www.ergoarena.pl
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Ergo Arena

STREFY KONFERENCYJNO-GASTRONOMICZNE
• STREFA B-4

• CENTRUM PRASOWE
Maksymalna powierzchnia: ok. 77 m (11x7m)

Maksymalna powierzchnia: ok. 280 m2 (40x8m)

Zaadoptowane akustycznie centrum prasowe wyposażone jest
w zainstalowane na stałe wygodne fotele, scenę i stół dla prelegentów, rzutnik i ekran 3x2 m. Posiada nagłośnienie o mocy 2 x 300W
oraz przyłącza systemów audio, video i internetowe.

Strefa B-4 to przestrzeń na poziomi 4-VIP, wykorzystywana
do konferencji, szkoleń i bankietów.

Maksymalna pojemność: 64 osoby (fotele) + scena.

• STREFA D-4

Centrum prasowe połączone jest z salą rozgrzewkową.

Maksymalna powierzchnia: ok. 280 m2 (40x8m)

• STREFA B-3

Maksymalna pojemność płyty* przy złożonych trybunach:
- ok. 6900 osób (miejsca stojące bez sceny)
- ok. 6700 osób (miejsca stojące ze sceną)

Strefa D-4 to przestrzeń na poziomi 4-VIP, wykorzystywana
do konferencji, szkoleń i bankietów.

Maksymalna powierzchnia: ok. 208 m2 (26x8m) + hall

Maksymalna pojemność przy ustawieniu teatralnym: ok. 200 osób.

Maksymalna pojemność areny*:
- wydarzenia sportowe: ok. 11000 osób
- koncerty: ok. 12500 osób (z miejscami stojącymi na płycie)
- koncerty: ok. 9500 osób (z miejscami siedzącymi na płycie)
- kongresy: ok. 15000 osób
Łącznie na 4 poziomach arena wyposażona jest w trybuny
dla 10635 osób. Na poziomie 1 trybuny są ruchome (składane).

Maksymalna pojemność przy ustawieniu teatralnym: ok. 180 osób.

ARENA GŁÓWNA

w liczbach

Maksymalna powierzchnia płyty:
- ok. 4050 m2 (96x49m) (wszystkie trybuny złożone)
- ok. 1570 m2 (69x25m) (wszystkie trybuny rozłożone)

Miejsca dla osób niepełnosprawnych*:
Na 4 specjalnie dostosowanych platformach znajduje się 16 miejsc
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i 16 opiekunów.

PODSTAWOWE INFORMACJE

SALA TRENINGOWA
ROZGRYWKI SPORTOWE
ok. 300 osób na trybunach

DOSTĘPNE PRZESTRZENIE
I POMIESZCZENIA
(przybliżona powierzchnia)

ARENA GŁÓWNA - TRYBUNY

TRYBUNY

Faktyczna pojemność obiektu uzależniona jest od warunków technicznych
i ppoż. dla danej imprezy. Każdorazowo ustalana jest indywidualnie.

STREFY SPORTOWE

KONFERENCJE / SZKOLENIA
ok. 300 osób na trybunach + ok. 900 na krzesełkach

• SALA TRENINGOWA

MAKSYMALNA
POJEMNOŚĆ ARENY

(faktyczna pojemność obiektu uzależniona jest od warunków technicznych
ppoż. dla danej imprezy i każdorazowo
ustalana jest indywidualnie)

SCENA

Maksymalna powierzchnia: ok. 1100 m2 (44x25m)
Sala treningowa, to pełnowymiarowa hala sportowa wykorzystywana
do mniejszych turniejów sportowych, gier zespołowych, treningów,
konferencji, bankietów lub jako backstage przy dużych eventach.

NAGŁOŚNIENIE

Sala treningowa wyposażona jest w trybuny dla ok. 300 osób.
Maksymalna pojemność przy ustawieniu teatralnym: ok. 1200 osób.
Zainstalowane oświetlenie sportowe umożliwia uzyskanie natężenia
1400 lux.
Sala treningowa posiada dwa wejścia z hali oraz niezależne wejście
z zewnątrz obiektu.

TRYBUNY

EGZAMINY
ok. 170 podwójnych stanowisk dla 340 osób

WYPOSAŻENIE
MULTIMEDIALNE

• SALA ROZGRZEWKOWA
Maksymalna powierzchnia: ok. 154 m2 (14x11m)
Sala rozgrzewkowa wykorzystywana jest zarówno do zajęć sportowych, szkoleń, jak i małych bankietów. Wyposażona jest w sportową wykładzinę z poliuretanu, na ścianach zamontowane są drabinki
sportowe oraz lustra.
Maksymalna pojemność przy ustawieniu teatralnym: ok. 170 osób.
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Maksymalna pojemność przy ustawieniu teatralnym: ok. 200 osób.

Strefa B-3 to przestrzeń na poziomie 3, z ruchomymi panelami
ściennymi, wykorzystywana do szkoleń, wystaw i cateringu.

Bezpieczeństwo:
Zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, jednocześnie
w budynku głównym może przebywać do 15000 osób. Warunki
techniczne w obiekcie pozwalają na jednoczesną ewakuację maksymalnie 16470 osób.
*

2

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

BEZPIECZEŃST WO

ARENA / PŁYTA GŁÓWNA – trybuny złożone

96x49 m (4050 m2), 24 m wysokości od płyty do kratownicy

ARENA / PŁYTA GŁÓWNA – trybuny rozłożone

69x25 m (1570 m2), 24 m wysokości od płyty do kratownicy

SALA TRENINGOWA (dodatkowa hala sportowa)

44x25 m (1100 m2), 11 m wysokości (złożone trybuny dla ok. 300 osób)

SALA ROZGRZEWKOWA

14x11 m (154 m2), 7 m wysokości

CENTRUM PRASOWE

11x7 m (77 m2), 7 m wysokości

przestrzenie konferencyjne – STREFA B3

26x8 m (208 m2), 3 m wysokości

przestrzenie konferencyjne – STREFA B4 i D4

2 przestrzenie: 40x8x3 m (280 m2) – każda

LOŻE VIP

47 lóż o różnych powierzchniach

GARDEROBY

4 garderoby o łącznej powierzchni 155 m2 + garderoba cheerleaderek

SZATNIE SPORTOWE

4 szatnie o powierzchni ok. 140 m2 – każda

trybuny składane – kondygnacja 1

3340 miejsc

trybuny stałe – kondygnacja 3

3882 miejsca + 16 miejsc dla osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich i 16 opiekunów (4 platformy)

trybuny stałe – kondygnacja 4

948 miejsc

trybuny stałe – kondygnacja 5

2465 miejsc

wydarzenia sportowe

ok. 11000 osób

koncerty z miejscami stojącymi na płycie

ok. 12500 osób

koncerty z miejscami siedzącymi na płycie

ok. 9500 osób

kongresy

ok. 15000 osób

ARENA / PŁYTA GŁÓWNA

d&b Audiotechnik 37kW, 115dB, 37Hz – 17kHz, pełne pokrycie trybun
i wybranych miejsc płyty, 20 mikrofonów bezprzewodowych i liczne
przyłącza audio.

SALA TRENINGOWA

d&b Audiotechnik 1.2kW, 112 dB 55Hz – 16kHz,
6 mikrofonów bezprzewodowych

CENTRUM PRASOWE

2x300W, 4 mikrofony bezprzewodowe, 2 przewodowe,
10 wyjść audio do kamer i rejestratorów reporterskich

STREFA KONFERENCYJNA B3

12 głośników 100V w 4 sekcjach, 4 mikrofony bezprzewodowe

instalacja radiowęzłowa

głośniki w całym obiekcie podzielone na liczne strefy,
możliwość wysyłania różnego dźwięku do 2 niezależnych stref

nagłośnienie mobilne

3 różnej wielkości zestawy kolumn głośnikowych + para subwooferów,
liczne mikrofony przewodowe i bezprzewodowe,
odtwarzacze i niezbędne akcesoria

kosz centralny

8 ekranów LED (4 ekrany 5x3 m i 4 ekrany 4x3 m)

banda LED pomiędzy kondygnacjami K4 i K5

0,96x235,5 m

ekran zewnętrzny LED HD na elewacji

96x128 m (rozdzielczość 1280x960 px)

system monitorów DS

108 monitorów 42 calowych w całym obiekcie

infomaty

5 infomatów 65 calowych, w tym 4 dotykowe

system kurtyn areny głównej

możliwość wysłonięcia i/lub podziału części płyty kurtynami
o maksymalnym wymiarze 68 mb x 20 m wysokości

kurtyny wysłaniające K5

system kurtyn wysłaniających trybuny kondygnacji 5

systemy ppoż.

systemy ppoż. zgodne z obowiązującymi przepisami ochrony ppoż.

system kontroli dostępu

karty zbliżeniowe, możliwość dostosowania dostępu
wg indywidualnych potrzeb

monitoting CCTV

monitoring 24h, 500 kamer zgodnych z przepisami
o ochronie imprez masowych

www.ergoarena.pl
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PLAN WIDOWNI
506
418

416

504

B

503

502
501

420 421

307

409
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406

303

403
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428

311
110

312
111

429

313

105

112

104

113

103

114

102

115

101

301

430

510

432

315

434

323

447
446

445

518

322

120 119
321

444

319
320

511

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE

512

D

B

516

dopuszczalne obciążenie maksymalne: do 144 ton równomiernego
obciążenia; ilości, ciężar i miejsca podwieszeń na poszczególne
imprezy każdorazowo ustalane są z działem technicznym hali

możliwość podjazdu podnośnikami

tak

lokalizacja miejsca rozładunku (do planowanej lokalizacji sceny)

wjazd samochodami (także tirami) na płytę areny poprzez
dwa wjazdy techniczne T1 i T2

dostępne przyłącza na płycie

4 szachty: powerlock 400A – każda 2szt., 125A – każda 4 szt.,
63A – każda 24 szt.

pomieszczenia techniczne przyległe do płyty

2x400A powerlock, 2x125A, 2x63A, wolne końce 400A i 250A

catwalk

powerlock 400A, 1x125A, 2x63A, 4x32A, 2x16A

442
515

ZASILANIE PRĄDOWE

A

Wejście
główne

KONCERT SIEDZĄCY*
Trybuny: ok. 8 300
Płyta (miejsca siedzące):
ok. 1200
Razem: 9 500
w tym 2PL**

Trybuny: ok. 11 000
Razem: ok. 11 000
w tym 4PL**

DOSTĘP DO PŁYTY ARENY
DLA MONTAŻU I DOSTAWCÓW

FOH

440

Wejście
główne

C

obciążenie konstrukcji dachu

514

439

A

BOISKO

tak, przestrzeń pomiędzy głównymi dźwigarami umożliwiająca
chodzenie, ułatwiając montaż podwieszeń, wykonana z krat wema,
ograniczona poręczami

KONSTRUKCJA DACHU
513

437
438

catwalk

D

441

443

517

436

316

318

118

dane techniczne

SCENA

433

317

117
121

Trybuny: ok. 5 800
Płyta (miejsca stojące):
ok. 6 700
Razem: ok. 12 500
w tym 2PL**

C

431

314

116

122

324

401

427

435

302

405
404

426

310

106

304

411
410

509

424 425

108 109
107

305

413
412

422 423

309

308

306

415
414

508

507

419

417

505

KONCERT Z MIEJSCAMI
STOJĄCYMI NA PŁYCIE*

C

garderoby

możliwość podłączenia urządzeń na 110V

przyłącza telefoniczne

analogowe i cyfrowe, ok. 500 linii telefonicznych,
wzmocnienie sygnału GSM w całym budynku

przyłącza internetowe

3 niezależne przyłącza światłowodowe, przepustowość łącza internetowego 100/100 Mb/s, możliwość zwiększemia do 700/700 Mb/s

przyłącza antenowe

możliwość wykupienia telewizji kablowej, TV wewnętrzna – każda 2 kanały

magazyn przy wjazdach technicznych T1 i T2

125,5 m2 z zapleczem WC i prysznicem

C
PRZYŁĄCZA
TELEINFORMATYCZNE

PRZESTRZENIE MAGAZYNOWE
DLA ORGANIZATORÓW

SCENA

centrum prasowe
LOKALIZACJA PRZESTRZENI
DLA PRASY

B

B

D

możliwość przystosowania dla prasy miejsc dedykowanych
w różnych wariantach i ilościach

strefy mieszane
wydzielone miejsca na trybunach
cisza nocna

nie

ograniczenia emisji hałasu

nie

D
OGRANICZENIA PRAWNE

pirotechnika sceniczna

każdorazowo wymaga pozwolenia

Parking P-2

ok. 700 miejsc dla samochodów osobowych
+ ok. 20 miejsc dla autokarów

FOH

lub ok. 125 miejsc dla autokarów (jeśli bez samochodów osobowych)
PARKINGI

A

A

C

Trybuny: ok. 5 150
Płyta (miejsca siedzące):
ok. 350
Razem: 5 500
w tym 2PL**

C

POMIESZCZENIE

Trybuny: ok. 5 300
Płyta (miejsca siedzące):
ok. 1 200
Razem: 6 500
w tym 2PL**

SCENA

D

PŁYTA GŁÓWNA
SALA
TRENINGOWA

B

FOH

A

Wejście
główne
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ok. 70 miejsc dla samochodów osobowych

Parking P-0 i P-1

ok. 25 miejsc dla tirów (jeśli bez samochodów osobowych)

PRZESTRZENIE I POMIESZCZENIA ERGO ARENY – WARIANTY USTAWIENIA STOŁÓW I KRZESEŁ*

KABARET*

SCENA

B

ok. 50 miejsc dla samochodów osobowych

Parking P-1

Wejście
główne

Wejście
główne

WIDOWISKO*

Parking P-0

D

przybliżona
powierzchnia w m2

dł./szer./wys.
w metrach

układ
teatralny

układ
szkolny

podkowa

bankiet
zasiadany

stoliki
bankietowe

spotkanie
na stojąco

trybuny złożone

4050

96x49x24

5000

1500

350

1700

4000

5000

trybuny rozłożone

1570

69x25x24

3800**

720

220

560

1800

3000

trybuny złożone

1100

44x25x11

1200

280

200

500

800

1200

trybuny rozłożone

1200

970

44x22x11

1258**

240

180

400

700

SALA ROZGRZEWKOWA

154

14x11x7

170

80

50

60

80

170

CENTRUM PRASOWE

77

11x7x7

64

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

STREFA
KONFERENCYJNA B3
możliwość konfiguracji
A+B, B+C, A+B+C

A

96

B

64

C

48

12x8x3
208

(A+B+C)

8x8x3

26x8x3

(A+B+C)

180

120

80

60

100

180

(A+B+C)

(A+B+C)

(A+B+C)

(A+B+C)

(A+B+C)

(A+B+C)

6x8x3

STREFA KONFERENCYJNA B4

280

40x8x3

200

120

-

-

120

200

STREFA KONFERENCYJNA D4

280

40x8x3

200

120

-

-

120

200

* podane wartości są szacunkowe. Ilość dostępnych miejsc uzależniona jest od specyfikacji eventu.
** trybuny + krzesełka na płycie

A

Wejście
główne

* przykładowe ustawienie
** PL - platforma przeznaczona dla 4 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i 4 opiekunów

www.ergoarena.pl
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Konkurencyjność na rynku
oraz chęć podnoszenia
standardów zdecydowały
o inwestycjach, dzięki którym
ERGO ARENA dorównuje
najnowocześniejszym halom
sportowo-widowiskowym
w Europie.

Zrealizowane inwestycje:
• Utworzono dwa dodatkowe wejścia na płytę główną.
Liczba osób, które mogą przebywać jednocześnie na płycie głównej
wzrosła do siedmiu tysięcy.
• Powstał nowy system informacyjny i reklamowo-identyfikacyjny.
Na elewacji hali uruchomiono wielkoformatowy ekran LED
o powierzchni ponad 120 m2. Wewnątrz, wokół płyty głównej,
zainstalowano bandę LED 360 stopni, o łącznej długości 235,5 metra.
• Zainstalowano nowoczesne systemy kurtyn scenicznych.
Poszerzono ofertę na wykorzystanie areny głównej – ruchome kurtyny
umożliwiają dzielenie i aranżowanie powierzchni.
• Nagłośnienie.
Zamontowano 12 dodatkowych głośników niskotonowych
z wzmacniaczami.
• Przestrzeń VIP.
Podniesiono standard wykończenia i wyposażenia całej przestrzeni
VIP oraz przestrzeni konferencyjno-cateringowej 4 kondygnacji.
Całość inwestycji w 75 % sfinansowana została z kredytu
przyznanego przez BGK, a realizowanego w ramach
inicjatywy JESSICA Unii Europejskiej.
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Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk, tel: +48 58 76 72 101, e-mail: biuro@ergoarena.pl

www.ergoarena.pl

