
Espazio bereziak ekitaldi gogoangarrietarako.



San Mames leku bikaina da Bilbon 
enpresako ekitaldiak eta kongresu 

profesionalak ospatzeko.
6.000 m² ditu zelaiaren erdiko 

eraztunean banatuta. 

Ekitaldiez, kongresuez eta enpresako 
bilerez gozatzeko lekua da, eszenatoki 

handian eta munduko kirol eraikinik 
onena izendatutakoan. 

Athletic-ek, bere historiak eta tradizioak, eta 
bere balio erantsi guztiek, bere instalazioetan 

futbola baino zerbait gehiago eskaintzen du. 

San Mamesen ekitaldi bat ospatzeak izaera berezia 
eman diezaioke ekitaldiari. Aukeratu espazio 

harrigarriak esperientzia erabatekoa eta ezberdina 
izan dadin.

HAU DA
SAN MAMES.

Espazio bereziak ekitaldi 
gogoangarrietarako.

Sentitu emozioa San Mamesen modu 
ezberdin eta berezian.



Atmosfera paregabe batez inguratuta
San Mamesek enpresako ekitaldiak, 
bilera profesionalak edo kongresuak 
espazio harrigarrietan ospatzeko aukera 
ematen du.

Izaera eta pasioa: San Mamesen inguruan 
gertatzen den guztiak balio erantsia ematen 
dio edozein ekitaldiri. 

San Mames Bilboko, Bizkaiko hiriaren, 
kulturaren eta gastronomiaren islada da.

San Mamesek espazio zabalez gozatzeko aukera 
ematen dizu giro berezi eta atseginean, 
gonbidatuak eroso sentiaraziz. 

ESPAZIO ASKO,
GIRO BEREZI BATEAN.



SAN MAMESEKO ESPAZIO 
BAKOITZA AURKEZTEN 
DIZUGU.

Athletic Cluben indarra, entrega eta 
pasioa San Mameseko espazioetako 

bakoitzean islatzen da.

EDERTASUNA. 
EROSOTASUNA. 

DISEINUA.

IPARRALDEA

EKIALDEA

HEGOALDEA

HEGOALDEKO 
KORNERRA

IPARRALDEKO 
KORNERRA



IPARRALDEA

Zure neurrira egindako espazioa, auditorioa 
eta eremu gastronomikoa duena. Enpresako 
ekitaldi handietarako irtenbide bikaina da. 
Besaulki mugikorrek espazioa 
berregituratzeko aukera ematen du.

350
Besaulkiak

700
pertsona

1 solairua 778 m2



EKIALDEA

200
pertsona

530 m2

EKIALDEA

Giro zaindua eta aurkezpen 
eta bileretarako egokia. 
Proiektorea eta 5 metroko 
pantaila dauka.

1 solairua



700 
pertsona

778 m2

Zelaira ikuspegia kristalera batetik. 
Eszenatokia aparta Athleticen esentzia 
arnasteko, aurkezpenak eta enpresa 
jardunaldiak egiteko pantaila 
handiarekin.

1 solairua

HEGOALDEA



ALL IRON.
San Mames BAT-ak 

keinuak egiten dizkio 
eragin ingelesari. “Aliron” 

ohiu klasikoak “All Iron” 
inskripzio historikoan du 

jatorria, eta burdinezko panel 
gordin gisa jarri da paretak 

estaliz. 

300
pertsona

612 m2

Disziplina askotarako espazioa 
material multimedia emititzeko 
pantailekin. Beharren arabera 
egokitzeko gaitasun handia.

IPARRALDEKO 
KORNERRA

1 solairua



300
pertsona

615 m2

HEGOALDEKO 
KORNERRA

“Sport” giroa zelaira ikuspegi onarekin 
eta hainbat pantailen bidez ekitaldia 
jarraitzeko aukerarekin.

1 solairua



5 - 16
pertsona

SKY BOX

Laneko bilerak antolatzeko eta zure 
enpresaren irudi bikaina emateko gune 
ezin hobeak dira. Guztiz egokiak dira 
aurkezpen txikiak egiteko eta 
bezeroekin biltzeko.

4 solairua



3.000
pertsona

2.800 m2

BOULEVARD

Kanpoko eraztun handia ekitaldi 
handietarako eta inguru berezian.

0 solairua



150
pertsona

263 m2

JOSE IRAGORRI 
PRENTSA ARETOA

Espazio berezia enpresa jardunaldiak, 
hitzaldiak, mahai inguruak edo enpresa 
formazioa erosotasun guztiekin egiteko.

-2 solairua



150
pertsona

447 m2

ZONALDE 
MISTOA

Futbol jokalariek komunikabideen 
aurrean euren adierazpenak egiten 
dituzten lekua zure ekitaldirako leku 
berezi bihur daiteke.  Egokitzeko 
gaitasun handia duen lekua da.

-2 solairua



30
pertsona

90 m2

IKUS ENTZUNEZKOEN 
ARETOA

Espazio egokia formatu txikiko 
enpresako aurkezpenak eta bilerak 
egiteko. Proiektorea, pantaila eta 
soinu ekipoa dauzka.

-2 solairua



Sektore eta neurri guztietako enpresek 
ekitaldi enpresarial, kultural edo 
aisialdikoak antolatzen dituzte San 
Mamesen.

Baloreak, historia eta pasioa. San Mames 
VIP Areak zelai honek hiriarentzat eta 
Bizkaiarentzat duen garrantzia ulertzen 
laguntzen du.

San Mameseko espazio 
bakoitza zure ekitaldien 
beharretara egokitzen da.

Zer antolatu dezakezu 
San Mameseko 
espazioetan:

• Enpresako bilerak.
• Produktuen aurkezpenak.
• Kongresu nazionalak edo 

nazioartekoak.
• Jardunaldi profesionalak. 
• Sari banaketak. 
• Motibazio jardunaldiak.
• Formazioa.

Zure beharren arabera bileraren edo 
ekitaldiaren ezaugarrietara egokitu 
gaitezke.

Jarri giro berezia zure ekitaldian eta 
izan eragin handiagoa zure 
bezeroengan.

Zure enpresako ekitaldia munduko 
kirol eraikinik onenean.



Giroa. San Mamesen ekitaldi bat 
ospatzeak zure gonbidatuetan 
sentsazioak eragitea lortzen du eta 
bilera ahaztezin bihurtzen du.

San Mamesek esperientzia berezia 
eskaintzen dizu. 6.000 m² baino gehiago 
ekitaldi gogoangarriak ospatu ahal izateko.

SAN MAMESEN 
EKITALDI BAT 
OSPATZEAREN 
ONURAK

Munduko kirol eraikinik onena. 
2015ean Sigapurren World 
Architecture Festival-en hala izen 
datu zuten.

Teknologiaren abangoardian. 
Aurkezpen edo bilera bakoitza behar 
teknologiko zehatzak ditu (WI-Fia, 
proiektorea, pantailak, eta abar). San 
Mamesen irtenbide teknologiko 
aurreratuak ditugu bezero bakoitzaren 
beharrei erantzuteko.

Espazio erakargarriak. Zure 
bezeroek eta zuk giro 

paregabea duen 
eszenatokiaz gozatzeko. 



Katedral gastronomikoa. 
Gure lurraldearen islada 

den kalitate handiko 
gastronomia. 10 Michelin 

izan partiduetan 
gastronomiarik onenaz 

goza dezazun.

La Campa de los 
Ingleses taberna.  

Sports Bar. Taberna 
gastronomikoa zelaiaren 

lehen solairuan. Historia 
eta tradizioa taberna 

kontzeptu berri batean.

San Mames jatetxea. 
Dastatu bizkaiko 

sukaldaritza egunero San 
Mames jatetxean. Antolatu 

zure enpresako bazkaria 
zelaira ikuspegiarekin.

Gozatu San 
Mames 

espresiorik 
handienean.

BAT sarrerak. Futbola eta 
askoz gehiago. Gozatu 

futbolaz baino gehiagoz. 
Zure ekitaldiari balioa 

emango dion 4 ordu baino 
gehiagoko esperientzia.

Espazio erakargarriak zure 
bezeroek giro paregabeaz 
goza dezaten.

Eta gainera



Ekitaldi, kongresu 
edo produktu baten 
aurkezpena San 
Mamesen ospatu
nahi baduzu zure 
bezeroengan markaren 
eragin handia eginez 
egin dezakezu.

Zure ekitaldia bezain 
garrantzitsua delako zein 
espazioetan ospatzen duzun. 

 
San Mameseko onena 
zuretzat da.



Athletic Clubek egindako gida.

Ekitaldiak ospatzeko informazio gehiago 
nahi baduzu galdetu eta zehaztasun guztiak 

emango dizkizugu zure ekitaldia 
arrakastatsua izan dadin.

mice@athletic-club.eus
+34 94 685 4180




