
A EXPERIENCIA MÁIS EXCLUSIVA DE #ANOSACASA



 ABANCA-RIAZOR, #ANosaCasa, un Estadio que 
albergou grandes citas históricas do fútbol español e europeo. 
Caracterizado polo seu enclave céntrico e proximidade ao mar  
é, sen dúbida, un emblema da cidade da Coruña. 

Vive cada partido coas maiores comodidades e servizos que 
ofrecen os Palcos VIP, situados sobre a clásica Preferencia 
Inferior, a bancada con máis historia do fútbol en Galicia.



400 localidades repartidas en 
38 palcos que permiten gozar 
cada momento en compañía 

dos teus nun ambiente  
de privacidade

Localidade privilexiada 
coa mellor panorámica 
do Estadio



 Ademais dos seus principais 
patrocinadores o RC Deportivo 
conta con empresas de ámbito 
nacional e internacional entre os 

seus membros de Palcos VIP

Cada empresa dispón do seu 
espazo con tarifas especiais para 
a celebración de calquera tipo 

de evento, adaptándose  
ás súas necesidades

O Club ofrece a posibilidade  
de fomentar as relacións  

entre empresa, co  
Estadio ABANCA-RIAZOR 

como testemuña e  
antesala de cada encontro

NETWORKING



Servizo de cátering // 
Desde unha hora antes, 

durante o descanso 
e ata unha hora despois do partido

Asistencia // 
Atención personalizada 

a través do noso 
servizo de azafatas

Retransmisión TV // 
Sinal interno e externa do encontro 

con repeticións incluídas 
e resumo da xornada



Convértete en socio de  
Palcos VIP e recibe o noso  

pack de benvida

Posibilidade de estacionamento 
en días de encontro

Servizo á carta baixo demanda 
durante todo o partido

Aproveita cada partido 
desde unha hora antes

e ata unha hora despois

Analiza cada xogada 
desde o punto máis 
alto da bancada inferior



Alineacións

Ofertas e sorteos exclusivos

Comunicación periódica
do servizo de cátering

Dto. do 20% en produtos 
oficiais/merchandising  

na DéporTienda

TAMÉN RECIBIRÁS...



Climatización Posibilidade de personalización
corporativa

Acceso directo a produtos
da DéporTienda

Aseos privados

SERVIZOS ADICIONAIS



CELEBRA O TEU PROPIO EVENTO

Capacidade de 6 a 20 persoas

Máis información en: palcosvip@rcdeportivo.es  ·  981 25 95 00 Ext.2

Reunións  //  Cócteles  //  Banquetes  //  Relatorios



CONTACTO

981 25 95 00 Ext.2  ·  659 877 533
palcosvip@rcdeportivo.es  ·  rcdeportivo.es


