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!  Historyk i ekonomista 

!  Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej 
Handlowej 

!  Od ponad dziesięciu lat związany z administracją 
publiczną. Zarówno centralną jak i samorządową 

!  Przewodniczący rady Narodowego Centrum Studiów 
Strategicznych 

!  Dyrektor Gabinetu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 

!  Autor wielu publikacji o tematyce gospodarczej 

Jakub Marcin Opara, Prezes PL.2012+ 



Wynik operacyjny PGE Narodowego 
jest o ponad 0,5 pól mln zł wyższy 
niż przewidywała ostatnia prognoza. 
To jednocześnie najlepszy wynik w 
historii na koniec roku 
kalendarzowego. 

PL.2012+ na plusie! 

PGE Narodowy na operacyjnym plusie w 2015 roku 



Dzięki połączeniu wszystkich linii 
biznesowych skutecznie realizujemy 
nasz plan. W ciągu dwóch lat 
działalności nasze przychody 
wzrosły o 200%. 

Konsekwentnie 
realizujemy nasz plan 

Cały czas rośniemy 

48	  MLN	  



Tak rozkładają się nasze przychody 

Synergia wszystkich 
obszarów biznesowych 

Przychody na tym poziomie są 
możliwe do osiągnięcia wyłącznie 
dzięki utrzymaniu proporcji 
pomiędzy wszystkimi liniami 
biznesowymi. 

13	  MLN	  

29	  MLN	  

6	  MLN	  



206 wydarzeń 
społecznych 

PGE Narodowy to dziś 
absolutnie 
niepowtarzalne 
miejsce do spędzania 
wolnego czasu. Dzięki 
licznym warsztatom 
rolkarskim, biegowym 
czy longbordowym 
stadion żyje każdego 
dnia. 

280 wydarzeń 
biznesowych 

PGE Narodowy to 
także biznes. W 
krótkim czasie stadion 
stał się jednym z 
najbardziej 
atrakcyjnych i 
jednocześnie jednym z 
najważniejszych 
miejsc, w których 
odbywają się 
wydarzenia 
biznesowe. 

27 wydarzeń 
całostadionowych 

PGE Narodowy to 
symbol Warszawy i 
polskiego sportu. To 
także dom naszej 
piłkarskiej 
reprezentacji oraz 
arena wielu wydarzeń 
rozrywkowych. 

PGE NARODOWY – NAJPOPULARNIEJSZE MIEJSCE W POLSCE W 
2015 ROKU 





Od początku roku PGE Narodowy gościł już wiele wyjątkowych wydarzeń. Miedzy innymi 
rewię Kings on Ice, Finał Pucharu Polski, SGP of Poland, Piknik Naukowy czy Targi Książki. 
Wśród tych wielu wydarzeń nie można także zapominać o… 

600 000 gości od początku 2016 roku ! 

 Niezwykły rok 2016 – wydarzenia całostadionowe 



… wystawach. Wystawę Klocków Lego, Makietę Kolejową i Oceanarium Prehistoryczne 3D 
odwiedziło blisko 200 000 gości. 

600 000 gości od początku 2016 roku ! 

 Niezwykły rok 2016 - wystawy 



Dopiero się rozkręcamy 



Planujemy by 2016 rok zakończył 
się z liczbą około 15 wydarzeń 
całostadionowych. Wśród nich są 
eliminacyjne mecze Polaków do MŚ, 
koncert Rihanny, rekolekcje na 
stadionie i wiele innych. 

PGE Narodowy = wielkie widowiska 

Wydarzenia całostadionowe 



PGE Narodowy to dziś miejsce, 
które nieodłącznie kojarzy się z 
biznesem.  Do końca roku 
planujemy by odbyło się na stadionie 
około 250 wydarzeń b2b. 

Miejsce biznesu 

Wydarzenia biznesowe 



Liczne atrakcje na terenach 
zewnętrznych stadionu sprawiają, że 
PGE Narodowy stał się ulubionym 
miejscem Warszawiaków na 
spędzanie wolnego czasu. 

PGE Narodowy dla wszystkich! 

Wydarzenia społeczne 



" PGE Narodowy jest zamknięty do 
końca lipca 2016. 

" MON jest w trakcie odbioru wszystkich 
powierzchni na stadionie. 

" Gotowy plan przeniesienia stałych 
najemców stadionu. 

" PGE Narodowy zostanie podzielony 
na dwie części – dla delegatów 
(zachód) i dla mediów (wschód) 

" Wyjątkowe środki bezpieczeństwa 

" Wielomiesięczna ścisła współpraca ze 
służbami 

" Na płycie stadionu powstanie 
infrastruktura tymczasowa. 

Przygotowania już się rozpoczęły! 

Szczyt NATO 2016 



Szczyt Klimatyczny COP 19 - Listopad 2013 



Warsaw Climate Change Conference – November 2013 



Warsaw Climate Change Conference – November 2013 



Doroczne spotkanie rady gubernatorów EBOR – Maj 2014 



Warsaw Climate Change Conference – November 2013 



Warsaw Climate Change Conference – November 2013 



Warsaw Climate Change Conference – November 2013 



PGE Narodowy 
Nie przestanie zaskakiwać! 





PGE Narodowy 
jedną z aren Euro we 
Francji! 

Drabinka turniejowa 
do pobrania z 
www.pgenarodowy.p
l 



" Już na 5 dni przed startem Euro 
rozpoczynamy wielkie odliczanie! Do 
Euro i do pierwszego meczu Polaków. 

" Na elewacji wyświetlimy na żywo 
aktualny wynik każdego meczu 
Polaków! 

" Będziemy na żywo informować o 
polskich strzelcach goli. 

" Tekstowa relacja na żywo także 
dostępna na www.pgenarodowy.pl 

" Drabinka turniejowa do pobrania z 
naszej strony internerowej. 

Elewacja stanie się największą 
tablicą wyników w Europie! 

PGE Narodowy podczas Euro 2016 



Nowy wymiar projektów społecznych! 



Film 



Wspólny PGE Narodowy 



Wspólny PGE Narodowy 



Lider przemysłu czasu wolnego w Warszawie! 



PGE Narodowy konsekwentnie 
buduje sieć partnerów biznesowych. 
W tym roku do grona partnerów 
biznesowych dołączyła marka New 
Balance. 

Jesteśmy atrakcyjni dla 
biznesu 

Biznes na PGE Narodowym to także partnerstwa korporacyjne 



Wkrótce na stadionie zostanie 
uruchomiony prawdziwy sklep 
kibica. W sprzedaży pojawią się 
między innymi nasze własne 
gadżety z logo PGE Narodowego. 

PGE Narodowy miejsce 
pozytywnej energii. 

Sklep kibica 



Zestaw piśmienniczy 

Materiały piśmiennicze 

Notatnik/ Moleskine/ Kalendarz książkowy Długopisy 



Czapki i rękawiczki 

Limitowana linia odzieżowa 

T-shirt/ Polo Szaliki i opaski 



Torby sportowe i plecaki  

Gadżety 

Piłki  Wkładki do butów i sznurówki w 
barwach biało czerwonych 

Bidony  



Odblaski 

Gadżety 

Otwieracze do butelek Powerbank  Podkładki pod piwo 



Wizerunek PGE Narodowego to 
kolejny element, na którym spółka 
może zarabiać. Nowy zarząd 
wycenił licencję na komercyjne 
wykorzystanie wizerunku obiektu. 

Licencja na wizerunek 

Silna marka 



Rozpoczęliśmy pracę z silnymi 
partnerami technologicznymi nad 
własnym wydarzeniem związanym z 
grami komputerowymi. Organizację 
imprezy na kilkadziesiąt tysięcy ludzi 
planujemy w 2016 roku. 

eGaming 

Nowe własne formaty wydarzeń! 



W przedostatni weekend sierpnia 
PGE Narodowy wspólnie z Polską 
Federacją Freestyle Football 
zorganizuje nieoficjalne Mistrzostwa 
Polski w Street Soccer! 

Street Soccer 

Nowe własne formaty wydarzeń! 



4	  900	  000	  PLN	  
Dzięki	  przedstawionym	  działaniom	  planujemy	  blisko	  5mln	  zł	  

zysku	  operacyjnego	  w	  2016	  roku.	  



DZIĘKUJEMY	  


