
 

Program Hospitality na Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024 dostępny dla 
wszystkich kibiców! 
 
Firma On Location – oficjalny i wyłączny dostawca usług hospitality na Igrzyska 
Olimpijskie i Paraolimpijskie Paryż 2024 – uruchomiła globalną platformę  
e-commerce. Dzięki temu rozwiązaniu – pierwszy raz w historii – kibice mogą kupić 
pakiety hospitality na igrzyska olimpijskie dostosowane do ich indywidualnych 
potrzeb. Oficjalny program hospitality Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024 jest 
jedynym bezpiecznym źródłem zakupu biletów i pakietów. 
 
Kibice na całym świecie będą mieli możliwość wyboru spośród różnych ofert 
hospitality. Tym samym mogą spersonalizować swój pobyt w Paryżu – wybierając 
długość pobytu, preferencje dotyczące zakwaterowania oraz atrakcje, które pozwolą 
im cieszyć się urokami Paryża i francuską kulturą, zgodnie z ich zainteresowaniami.  
 
– Jesteśmy zachwyceni, że możemy – wraz z On Location – uruchomić pierwszą  
w historii globalną platformę e-commerce oferującą pakiety hospitality na igrzyska 
olimpijskie, która będzie dostępna dla wszystkich kibiców. Paryż 2024 będzie 
spektakularnym świętem sportu w jednym z najpiękniejszych miast świata – 
powiedział Tony Estanguet, prezydent Komitetu Organizacyjnego Igrzysk 
Olimpijskich Paryż 2024.  
 
– Wierzymy, że uczestnictwo w igrzyskach olimpijskich powinno być doświadczeniem 
życia. Wraz z Komitetem Organizacyjnym Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024  
i Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim pracowaliśmy nad stworzeniem nowej, 
innowacyjnej oferty hospitality, która gwarantuje bilety na wybrany sport. Mamy coś 
dla każdego kibica – dodaje Paul Caine, prezes On Location. 
 
Program hospitality oferuje trzy opcje pakietów i zbudowany jest na trzech 
kluczowych filarach:  
 

 CLUBHOUSE 24: goście Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024, którzy wybiorą 

pakiety hospitality „In The City” będą mieli szansę doświadczyć olimpijskich 

emocji w ekskluzywnej strefie, zlokalizowanej w sercu Paryża – w kultowym 



 

Palais de Tokyo z łatwym dostępem pieszo lub środkami transportu 

publicznego do 15 obiektów sportowych. 

 

 ON-SITE HOSPITALITY: oferta hospitality o najwyższym standardzie 

oferowana na terenie oficjalnych obiektów sportowych (saloniki VIP lub 

prywatne loże o różnych kategoriach: Gold, Silver, Bronze oraz tzw. Private 

Boxes). 

 

 TRAVEL PACKAGES: dopasowane do wszystkich potrzeb, w zależności  

od długości pobytu i zainteresowań, łączące jeden lub więcej biletów  

na igrzyska z pełnym zakresem usług, aby urozmaicić kibicom pobyt  

w Paryżu. 

Po raz pierwszy w historii igrzysk olimpijskich 90% sportów olimpijskich jest 
dostępnych w ofercie hospitality - zarówno w miejscach zawodów, jak i w sercu 
miasta. Pakiety dla kibiców dostarczone przez On Location są zgodne z zasadami 
"Games for All" i "Games Wide Open.” 
 
Dedykowana platforma e-commerce firmy On Location dostępna jest pod linkiem:  
https://hospitalitytravelpackages.paris2024.org/discover/?language=en 
 
W przypadku większych zamówień grupowych – od 11 osób – oraz zapytań 
korporacyjnych, prosimy o odwiedzenie platformy rezerwacji B2B Hospitality w celu 
omówienia pakietów dostosowanych do konkretnych wymagań i preferencji: 
https://corporateHospitality.paris2024.org 
 
Oficjalnym Partnerem Płatności podczas igrzysk jest VISA – wieloletni partner 
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, związany od lat z igrzyskami olimpijskimi 
i paraolimpijskimi. 
 
Żrodło: On Location (Home - On Location Olympic and Paralympic Games Paris 
2024 (onlocationexp.com) 
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