
PROGRAMA HOSPITALITY



El 29 de novembre del 1899, Joan Gamper va inaugurar el Futbol Club 
Barcelona. Amb més de cent anys d’història, avui el Club blaugrana 

és un dels més reconeguts arreu del món, no només pels seus jugadors 
i pels títols aconseguits, sinó pels valors que transmet, tant a 

dins com a fora del terreny de joc.

A banda de les seves col·laboracions amb nombroses organitzacions 
sense ànim de lucre, el FC Barcelona assumeix unes màximes en la seva 

activitat diària que finalment l’equip trasllada al camp: humilitat, 
esforç, treball en equip, respecte i ambició.

La internacionalitat i presència mediàtica del Barça han crescut any rere 
any, i li han atorgat el lideratge mundial a les xarxes socials dins l’àmbit 

esportiu. El Club compta actualment amb seguidors a més de 200 països.

“El Barça és més 
que un Club”

Narcís Carreras



BENVINGUT AL CAMP NOU
La casa del Barça és el Camp Nou, un Estadi de 5 estrelles i un símbol 

emblemàtic de la ciutat de Barcelona. En aquest Estadi s’hi han viscut partits 
emocionants i decisius, s’han celebrat gols i s’han lamentat derrotes. 

Però sempre s’ha gaudit d’espectacles futbolístics amb la presència de 
grans jugadors, com ara Kubala, Maradona, Ronaldinho, Xavi, Iniesta i, 

actualment, del millor jugador del món, Leo Messi. 

Champions League 2012-2013. FC Barcelona 4 - AC Milan 0. La remuntada.



LLOTGES I SEIENTS VIP
A través del programa ‘Hospitality’, el FC Barcelona posa a la seva 

disposició un seguit de localitats exclusives per tal que gaudeixi dels partits 
al Camp Nou d’una manera única i envoltat de privilegis.

Servei de càtering i begudes, accés a sales VIP, servei d’hostesses, logotip 
d’empresa als seients, a les entrades i a la sala VIP, lliurament d’alineacions previ 

al partit... Són alguns dels avantatges que podrà obtenir durant els partits.

A més, pel fet de formar part del nostre programa Hospitality gaudirà de 
descomptes en el lloguer d’instal·lacions per a la celebració d’esdeveniments, 

invitacions per al Camp Nou Experience i menció a la memòria 
anual del Club, entre d’altres serveis.
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LES LLOTGES
Les Llotges del Camp Nou li ofereixen una zona interior completament 

equipada i una terrassa exterior amb uns seients privilegiats. Tenen diferents 
capacitats, entre 6 i 16 places, i estan repartides arreu de l’Estadi. 

A la part interior trobarà una pantalla de plasma on es retransmet el partit, 
gaudirà del servei de càtering i d’un assortiment d’ ‘snacks’, disposarà 

d’un minibar amb begudes i podrà asseure’s còmodament als sofàs.
Conegui totes les opcions disponibles:

• Llotges de Sala Roma
• Llotges de 2a Graderia

• Llotges de Lateral



LLOTGES DE SALA ROMA
Les Llotges més exclusives del Camp Nou estan situades a la zona alta 
de la Tribuna principal. A la porta 19 de l’Estadi es troba el taulell de 

benvinguda als clients VIP, que dóna pas a l’espaiosa i espectacular sala 
Roma 09, des de la qual hi ha accés directe a les Llotges.

Ubicació: Tribuna 2a Graderia.
 Capacitat:  7, 11, 12 o 14 places.
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LLOTGES DE 2a GRADERIA
Aquestes Llotges estan ubicades a la segona graderia, al llarg de tot el 

Lateral i als Gols. Gràcies a la seva elevada posició es pot gaudir d’una visió 
espectacular del terreny de joc. Compten amb un accés directe independent. 

Ubicació: Lateral i Gols 2a Graderia.
 Capacitat: 14 o 16 places. 
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LLOTGES DE LATERAL
Aquests espais exclusius estan situats al llarg de tot el Lateral de primera 

graderia. La porta 68 del Camp Nou dóna entrada a la sala VIP Avantllotja 
Lateral, des de la qual hi ha accés directe a aquestes Llotges. La seva 

proximitat amb el terreny de joc fa que des dels seus seients, els partits 
es visquin amb tot luxe de detalls.

Ubicació: Lateral 1a Graderia.
 Capacitat:  6, 7, 10, 12, 15 o 16 places.
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ELS SEIENTS VIP
El programa ‘Hospitality’ posa al seu abast les millors localitats del Camp 

Nou, uns seients exclusius situats a diferents punts de l’Estadi que ofereixen 
una visió privilegiada del terreny de joc. Aquestes localitats, a més, 

donen accés a una sala VIP, on vostè podrà gaudir de diversos 
serveis que s’hi ofereixen, com el càtering.

Des de la primera graderia fins a la tercera, podrà triar la localitat que més 
s’ajusti al seu interès, tot considerant també la millor sala per als seus clients.

Els seients VIP es divideixen en les categories següents: 

• Gold
• Platinum F0 de Tribuna
• Platinum de Sala Roma

• Palladium
• Silver



ELS SEIENTS VIP GOLD
Aquestes localitats estan ubicades a primera graderia de Tribuna, tot just  

al voltant de les banquetes i del túnel de vestidors. Estan pràcticament 
arran del terreny de joc.

A través de la porta 15 del Camp Nou s’accedeix a l’Avantllotja d’Honor, la sala 
VIP corresponent als seients esmentats i des de la qual es pot accedir a aquests.
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SEIENTS VIP  
PLATINUM F0 DE TRIBUNA

Aquests són els seients més propers a la Llotja Presidencial. 
Estan situats a la fila 0 de la segona graderia de Tribuna, estan 

coberts i ofereixen una perspectiva ideal de l’Estadi. 

La porta 15 dóna la benvinguda als clients VIP que tenen aquestes 
localitats, els quals tenen accés a la sala VIP Avantllotja d’Honor.
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SEIENTS VIP PLATINUM 
SALA ROMA

Ubicades a la part alta de segona graderia de Tribuna, aquestes localitats 
brinden al client privacitat i confort per gaudir del partit, alhora que una 

visió excepcional del terreny de joc.

Tenen accés a la Sala VIP Roma 09, la qual acull també els clients VIP de 
les Llotges més selectes del Camp Nou.
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ELS SEIENTS 
VIP PALLADIUM

Són seients coberts situats a tercera graderia de Tribuna, amb una vista 
panoràmica excepcional del terreny de joc i de les graderies. Des 

d’aquí es contempla la immensitat del Camp Nou i els partits es viuen 
amb la màxima intensitat.

Tenen accés a la Sala Roma 09, un espai ampli, modern i ideal pel 
networking, on s’hi troben professionals de diverses disciplines.
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ELS SEIENTS 
VIP SILVER

Situats al lateral i als gols de la fila 0 de segona graderia, aquestes 
localitats ofereixen una visió privilegiada del partit, gràcies a la seva 
proximitat al terreny de joc i la seva posició elevada respecte a aquest.

Segons la seva ubicació, tenen accés a la sala VIP Mediapro 
o a l’Avantllotja  Lateral.
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SALES HOSPITALITY
El Club posa a la seva disposició un total de 4 sales HOSPITALITY perquè 
els convidats de la seva empresa visquin totes les emocions en una atmosfera 

totalment exclusiva. 

SALA ROMA 09

Disposa d’una abundant llum natural i unes vistes impressionants gràcies a la 
seva àmplia vidriera i elevada posició sobre la Tribuna principal.

Seients i Llotges corresponents: VIP Platinum de Sala Roma,  
VIP  Palladium i Llotges de Sala Roma.

SALA AVANTLLOTJA D’HONOR

Està situada al nivell inferior de la zona presidencial. La seva moderna 
decoració amb fustes fosques i materials nobles, sota una claraboia inclinada, 

li confereix un aspecte de distinció.

Seients i Llotges corresponents: VIP Platinum de Fila 0 
de Tribuna i VIP Gold.



SALA MEDIAPRO

Ubicada a la zona de Gol Nord, té una gran vidriera a través de 
la qual s’observen la Masia i el Tibidabo. Combina una decoració 
elegant de fusta amb fotografies de gran format dels jugadors del 

FC Barcelona en accions de joc.

Seients i Llotges corresponents: VIP Silver de Lateral i Gol Nord.

SALA AVANTLLOTJA LATERAL

Està situada al Lateral de l’Estadi, decorada amb fusta de tons vius i diferents obres 
d’art de temàtica esportiva. Té pantalles de plasma que retransmeten el partit.  

Seients i Llotges corresponents: VIP Silver de Lateral i 
Gol Sud i Llotges de Lateral.
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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.
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BENVINGUT AL 
PALAU BLAUGRANA

L’emoció del bàsquet es viu al Palau Blaugrana, escenari protagonista 
d’espectaculars partits del FC Barcelona i que ha acollit alguns dels millors 

jugadors europeus, com ara Solozabal, Epi, Bodiroga, Gasol i Navarro, entre 
d’altres. Dels nombrosos èxits i remuntades que s’han viscut al Palau 

va néixer el concepte de “la màgia del Palau”.

El programa ‘Hospitality’ l’apropa a conèixer aquesta màgia a través dels 
Seients Pista. A més, li ofereix accés a la Sala VIP del Palau, servei de càtering, 

d’hostesses, logotip de la seva empresa als seients i a les entrades, i més 
privilegis del Programa Hospitality.
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Accés Zona VIP Palau*

Pàrquing lliure dins del recinte per accés 7.
* Accés exclusiu Zona Presidencial. Entre portes 1 i 4.

Seients Pista

LOCALITATS VIP AL PALAU
SEIENTS PISTA

Seients situats a peu de pista, a la més pura tradició NBA. S’instal·len 
sobre el lateral del terreny de joc, i per això des d’aquí experimentarà 

la sensació de ser pràcticament un jugador més, seguint el partit 
sense perdre’s el més mínim detall.



MEETINGS 
& EVENTS

El FC Barcelona posa a la seva disposició un ampli ventall de sales i 
espais en un ambient singular i amb un elevat simbolisme. Pot organitzar 

des de reunions d’empresa, fins a convencions, presentacions d’un 
producte o sopars a la gespa.

Diferents àmbits del Club participen en la producció d’aquests esdeveniments 
per tal d’oferir-li tot un seguit de serveis, com ara la intervenció d’un executiu 

d’alt nivell del Barça, el lloguer de l’autocar del primer equip de futbol, 
la disposició d’algun trofeu que hagi aconseguit el Club o la 

participació d’algun exjugador, entre d’altres.



Accessos en cotxe

Portes d’accés Camp Nou

Porta d’accés VIP Palau

Accessos i Portes d’accés

Auditori 1899

Seu Social

LOCALITZACIÓ



vip@fcbarcelona.cat
93 496 36 44 • 93 496 37 42 

www.fcbhospitality.cat


