
Programa Hospitality
Un espectacle exclusiu

Programa Hospitality
Un espectacle exclusiu



“El Barça és més que un club”
Narcís Carreras

Des de que Joan Gamper va fundar el FC Barcelona un 29 de Novembre de 1899, el 

club s’ha convertit en un dels més respectats i admirats amb milions de seguidors 

arreu del món. La seva història i els seus valors l’han fet creditor del lema “més que 

un club”, el qual ha representat i representa el sentiment blaugrana i projecta els 

valors de solidaritat i compromís social. És per aquest motiu que, des de la temporada 

2006/07, el club llueix el logotip d’UNICEF a la primera equipació. 

És un plaer poder presentar-li el Programa d’Hospitality del FC Barcelona. Un 

programa pensat per a oferir-li una solució per a cadascuna de les seves necessitats i, 

a través del qual, posem a la seva disposició les millors localitats i l’entorn més exclusiu 

per a viure tota l’emoció dels partits del Barça d’una forma única.

Conegui el tracte amb el que seran atesos els seus convidats i compromisos a 

qualsevol partit de futbol o bàsquet, ja sigui des d’una llotja privada o una localitat 

VIP, i experimenti perquè el Barça és “més que un club”.



El Camp Nou, catalogat per la UEFA com estadi 5 estrelles, és una icona de la ciutat 

de Barcelona i s’ha convertit en un dels estadis més llegendaris d’Europa. Un escenari 

únic on els millors jugadors de la història com Kubala, Cruyff, Maradona, Romario, 

Ronaldinho, Messi...han marcat gols que han donat la volta al món. 

Embolcalli’s en un ambient especial i gaudeixi amb 100.000 espectadors del futbol 

més espectacular.

Benvingut al Camp Nou



Aprofiti les possibilitats que li ofereix el FC Barcelona i formi 

part del Club Empresa. Una oferta a la carta perquè la seva 

empresa pugui escollir els serveis, entre tots els que oferim, 

que millor s’adaptin a les seves necessitats i gustos.

Una oportunitat única per a obtenir molts avantatges, 

vincular la seva empresa amb el Club i establir una 

plataforma relacional ideal amb els seus propis convidats o 

amb els membres d’altres empreses.

Formi part del Club



Visqui el partit
•	 Seients especials amb recolza braç per a tots els partits de Lliga, 

Copa del Rei, Champions League i Trofeu Joan Gamper. 

•	 Accés a Sala VIP amb servei de càtering i begudes.  

•	 Servei d’hostesses. 

•	 Pantalles de plasma TV.  

•	 Lliurament d’alineacions previ al partit. 

•	 Logotip de la seva empresa a seients, entrades i quadre d’honor sala VIP. 

•	 Pàrquing propi dins del recinte (en funció de les localitats 

Visqui el club
•	Descompte en el lloguer d’instal·lacions. 

•	Preferència per la compra d’entrades addicionals.

•	 Invitacions per la Camp Nou Experience. 

•	Menció a la memòria anual del club. 

•	 Subscripció a la revista del club. 

Les atencions
mes privilegiades

contractades). 



Una amplia oferta 
a la seva disposició
Llotges
Espais exclusius amb seients en una terrassa privada 

exterior i zona interior equipada. Inclouen servei de 

càtering i begudes per a gaudir dels partits amb un 

elevat nivell de privacitat. 

Seients VIP
Localitats situades a emplaçaments estratègics 

de la grada per a gaudir del partit amb una visió 

excepcional del terreny de joc. Inclouen accés 

a la sala VIP més propera amb servei continu 

de càtering i bar.



Llotges
Un espai exclusiu

El Camp Nou disposa de llotges ubicades a diferents 

zones amb capacitats que oscil·len entre les 6 i les  

19 places. Si bé ofereixen diferents nivells de confort 

i servei, totes compten amb una terrassa exterior 

on s’ubiquen les localitats i un espai interior 

equipat on gaudir de manera exclusiva del servei 

de càtering i bar. 

Les opcions disponibles són:

•	 Noves Llotges de Tribuna

•	 Llotges de Lateral 

•	 Llotges de 2ª Graderia
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Les llotges més exclusives del Camp Nou estan situades a la 

zona alta de la tribuna principal. Al costat de la porta 19 es 

troba el taulell de benvinguda per als membres del Club 

Empresa, que dóna entrada a la espaiosa sala VIP des 

de la qual s’accedeix directament a les llotges. 

Ubicació: Tribuna 2ª Graderia.

Capacitat: 7, 11, 12 o 14 places.

Sala VIP: Roma ‘09.
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Amb un disseny més clàssic i caracteritzades per la seva 

proximitat al terreny de joc, s’ubiquen a la part del darrere de 

la 1ª Graderia de Lateral. Després de creuar la porta 68, els 

membres del Club Empresa entren directament a la sala VIP, 

des de la qual accedeixen còmodament a les llotges. 

Ubicació: Lateral 1ª Graderia.

Capacitat: 6, 7, 10, 12, 15 o 16 places.

Sala VIP: Avantllotja Lateral.
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Les primeres llotges de l’estadi van ser construïdes 

seguint el concepte “sky box”, s’ubiquen a la zona del 

darrera de la 2ª Graderia, seguint la línia de lateral 

de porteria a porteria. Compten amb accés directe 

independent i una espectacular visió del terreny de 

joc i la graderia gràcies a la seva elevada posició. 

Ubicació: Lateral i Gols 2ª Graderia.

Capacitat: 14 o 16 places.



Seients   VIP
L’emoció al més alt nivell

El Camp Nou disposa de diferents opcions de confortables 

seients adquiribles en paquets (a partir de 4 localitats). Tots 

ells en emplaçaments acotats  per a un òptim seguiment 

del joc i una visió privilegiada de la majestuositat del 

Camp Nou. Inclouen accés a la més propera de les 

quatre sales VIP, amb servei continu de càtering i bar. 

Les opcions disponibles són: 

•	 Seients Platinum

•	 Seients Gold

•	 Seients Palladium

•	 Seients Silver



Noves Llotges

Fila 0 Tribuna
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Noves Llotges

Caracteritzats pel seu alt nivell de privacitat i confort, s’accedeix a 

ells directament des de la sala VIP més exclusiva de l’estadi i compten 

amb una excel·lent ubicació pròxima al centre del camp. 

Ubicació: Tribuna 2ª Graderia.

Sala VIP: Roma ‘09.

Fila 0 Tribuna

Seients situats al balcó frontal de la 2ª Graderia de Tribuna, 

seguint en ambdós sentits la línia del seient presidencial. 

Ofereixen una visió privilegiada del partit gràcies a la 

seva proximitat al terreny de joc.

Ubicació: Tribuna 2ª Graderia.

Sala VIP: Avantllotja Presidencial.
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Els seients més confortables del Camp Nou es troben en 

una ubicació central, als laterals i darrera de la zona de les 

banquetes. Ofereixen una experiència única de proximitat 

a l’acció de joc que permet viure el partit amb la màxima 

intensitat i apreciar tots els detalls existents entorn de la 

zona tècnica.

Ubicació: Tribuna 1ª Graderia.

Sala VIP: Avantllotja Presidencial.
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Seients coberts situats a la tribuna del Camp Nou amb 

una vista panoràmica excepcional del terreny de joc i les 

graderies.

Ubicació: Tribuna 3ª Graderia.

Sala VIP: Roma 2009.
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Situats al lateral i als gols del balcó frontal de 2ª Graderia, 

ofereixen una visió privilegiada del partit gràcies a la 

seva proximitat al terreny de joc i la seva posició elevada 

respecte al mateix.

Ubicació: Lateral, Gol Sud Nike o Gol Nord  2ª Graderia.

Sala VIP: Avantllotja Lateral o Mediapro en funció de la 

seva ubicació. 



Sala Roma ‘09

De recent construcció i decorada amb un estil sofisticat, compta amb abundant llum natural i 

unes vistes impressionants dels voltants de l’estadi, gràcies a la seva elevada posició sobre la 

tribuna principal i la seva àmplia vidriera. Té dues barres de bar i limita a la part interna amb les 

Noves Llotges de Tribuna. A ella tenen accés els convidats d’aquestes llotges i els assistents als 

seients Platinum “Noves Llotges” i Palladium.

Sala Avantllotja Lateral

Situada a la zona lateral, disposa d’accés directe i condueix a les Llotges de Lateral. Està 

decorada amb fusta de tons vius i diferents obres d’art de temàtica esportiva. A ella tenen 

accés els convidats d’aquestes llotges i els assistents a la meitat sud dels seients Silver Lateral i 

la totalitat dels seients Silver Gol Sud Nike.

Sales   VIP
El club posa a la seva disposició un total de 4 sales VIP perquè els convidats de la seva 

empresa visquin totes les emocions en una atmosfera totalment exclusiva. Un marc ideal 

amb un elevat simbolisme on gaudir del partit des d’una hora abans fins a una hora després 

de la seva finalització.



Sala Avantllotja d’Honor

Situada al nivell inferior de la zona presidencial. La seva moderna decoració amb fustes 

fosques i materials nobles, sota una claraboia inclinada, li confereixen un aspecte modern 

i distingit. Està equipada amb mobiliari i nombroses pantalles de plasma per no perdre’s ni 

un detall del partit. Accedeixen a ella els assistents als seients Platinum “Fila 0 Tribuna” i 

seients Gold.

Sala Mediapro

Ubicada a la zona de Gol Nord, gaudeix de vistes a la Masia i al Tibidabo gràcies a una 

gran vidriera. Combina una decoració elegant de fusta amb fotografies de gran format dels 

jugadors del FC Barcelona en accions de joc i diverses pantalles de plasma distribuïdes 

per la sala. A ella accedeixen els assistents de la meitat nord dels seients Silver Lateral i la 

totalitat dels seients Silver Gol Nord.



Ubicacions

Platinum

Gold

Palladium

Silver Lateral

Silver Gol

Roma ‘09

Avantllotja Lateral

Avantllotja Presidencial

Mediapro

Llotges Seients VIP Sales VIP

Programa  Hospitality  
UBICACIÓ CAPACITAT SALA VIP

LLOTGES   

Noves Llotges de Tribuna Tribuna 2ª Graderia 7, 11, 12 o 14 seients Roma ‘09

Llotges de Lateral Lateral 1ª Graderia 6, 7, 10, 12, 15 o 16 seients Avantllotja Lateral

Llotges de 2ª Graderia Lateral i Gols 2ª Graderia 14 o 16 seients —

SEIENTS VIP

Platinum  

Noves Llotges Tribuna 2ª Graderia Mínim 4 seients Roma ‘09

Fila 0 Tribuna 1ª Fila Tribuna 2ª Graderia Mínim 4 seients Avantllotja Presidencial

Gold Tribuna 1ª Graderia Mínim 4 seients Avantllotja Presidencial

Palladium Tribuna 3ª Graderia Mínim 5 seients Roma ‘09

Silver 1ª Fila Lateral i Gols 2ª 
Graderia

Mínim 4 seients Mediapro o 
Avantllotja Lateral

Serveis inclosos per a totes les llotges i seients VIP

•	Places de pàrquing a l’interior del recinte (en funció de les localitats contractades).
•	Servei de càtering i begudes. 1
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Vibri amb el FC Barcelona Regal i visqui l’emoció del millor bàsquet d’Europa al Palau, 

escenari que acull els partits més espectaculars i on s’han pogut veure alguns dels 

millors jugadors europeus: Solozábal, Epi, Bodiroga, Gasol i Navarro entre altres. Dels 

nombrosos èxits i les grans remuntades en ell viscudes neix el mite de la “màgia del 

Palau”. Emoció sense límits amb totes les comoditats.

Benvingut al Palau Blaugrana



Llotja Palau Localitats situades al costat de la Llotja Presidencial. Combinen una perspectiva tàctica 

immillorable de la pista amb l’ambient més exclusiu juntament amb ex jugadors i personalitats del Club.

Boxes Pista Boxes emplaçats a peu de pista. Des d’aquestes butaques experimentarà la sensació 

de ser pràcticament un jugador més seguint el partit sense perdre’s el més mínim detall. La millor forma 

de viure l’espectacle en primera persona.

Zona   VIP   Palau
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Accés Zona VIP Palau*

Visqui el partit
•	Entrades per a tots els partits de Lliga ACB i Euroleague. 

•	Seients especials situats en box de pista o en Llotja Presidencial.  

•	Lliurament d’estadístiques durant el partit. 

•	Accés a Sala VIP de la Llotja Presidencial, pantalles de plasma TV, 

servei càtering i begudes abans, durant i al final del partit i 

servei d’hostesses. 

•	Logotip de l’empresa a seients i entrades. 

Visqui el club
•	Esdeveniment anual Club Empresa. 

•	Subscripció a la revista del Club. 

•	Preferència a la compra d’entrades addicionals 

per al Palau i per a finals.

Pàrquing lliure dins del recinte per accés 7.

* Accés exclusiu Zona Presidencial. Entre portes 1 i 4.

Llotja Palau

Boxes Pista



Meetings  & Events
El Club posa a la seva disposició un ampli ventall de sales i espais en un ambient singular i amb 

un elevat simbolisme. La reserva d’espai inclou un equip de producció propi que personalitza 

els serveis que l’esdeveniment requereix, ja siguin serveis funcionals o serveis que aporten un 

toc Blaugrana.

Actes empresarials
•	Reunions

•	Dinars i sopars d’empresa

•	Còctels i recepcions

•	Presentacions de nous productes

•	Sales d’exposicions

•	 Incentius i formació

Actes privats
•	Casaments

•	Aniversaris

•	 Festes infantils

•	Esdeveniments familiars



Localització  
Serveis en clau “Blaugrana”
•	Tour per Museu i Instal·lacions

•	 Fotografia de grup damunt la gespa

•	Xerrades de exjugadors

•	Ús del videomarcador

•	Ús de l’autocar del 1er equip

•	 FCB Merchandising

Accesos en cotxe

Portes d’accés Camp Nou

Porta d’accés VIP Palau

Accesos i Portes d’accés

Avinguda de Joan XXIII

Travessera de les Corts

Avinguda Diagonal
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Per a més informació, disponibilitat i reserves:

vip@fcbarcelona.cat

93	496	36	44	•	93	496	37	42	•	93	496	76	21

www.fcbarcelona.cat

902 1899 00

Patrocinadors oficials del FC Barcelona:


