
 

 
 

Oficiali 2024 m. Paryžiaus olimpinių žaidynių 

svetingumo programa jau atvirai plačiajai 

visuomenei 

2023 m. sausio 17 d. ‒ Paryžius, Prancūzija: Šiandien „Paris 2024“ ir „On Location“, oficialus ir 
išskirtinis olimpinių ir paralimpinių žaidynių svetingumo paslaugų teikėjas, pirmą kartą istorijoje pristatė 
specialią pasaulinę elektroninės prekybos platformą, kurioje plačiajai visuomenei siūloma prie jų 
poreikių pritaikoma olimpinių žaidynių renginių programa ir svetingumo paslaugų pasirinkimas. 

 
Nuo šiol viso pasaulio sirgaliai galės įsigyti oficialius „Paris 2024“ svetingumo paketus už visiems 

vienodą kainą nepriklausomai nuo sirgalių buvimo vietos ‒ į paketus įeina garantuoti bilietai į sporto 

renginius ir daugybė papildomų galimybių, įskaitant viešbučius, transportą ir unikalius svetingumo 

sektoriaus siūlomus potyrius varžybų vietose arba miesto centre. 

 
Dar niekada olimpinių žaidynių svetingumo paketų pardavimas nebuvo toks centralizuotas, sutelkiant 

jį vieno svetingumo paslaugų teikėjo rankose. Šis novatoriškas modelis žiūrovams užtikrina saugesnius ir 

ir prieinamesnius potyrius per 2024 m. Paryžiaus olimpines žaidynes. 

 
Sirgaliai oficialioje internetinėje platformoje galės rinktis iš įvairių svetingumo patirčių; per šią 

platformą jie galės gauti individualius kelionės pasiūlymus pagal viešnagės trukmę, apgyvendinimo 

pageidavimus ir įtraukiančias patirtis, leidžiančias pagal kiekvieno pomėgius mėgautis Paryžiaus ir 

Prancūzijos kultūra (suskirstyta į kategorijas: „Istorija ir kultūra“, „Maistas ir vynas“, „Mada ir stilius“, 

„Šiuolaikinis Paryžius“, „Šeimoms“ ir „Aktyvumas ir sveikatingumas“). 

 
Be 2024 m. Paryžiaus žaidynių bilietų pardavimo programos, oficialioji 2024 m. Paryžiaus olimpinių 

žaidynių svetingumo programa yra vienintelis nerizikingas būdas užsitikrinti dalyvavimą žaidynėse, nes ji 

yra vienintelis oficialus ir saugus šaltinis, iš kurio galima įsigyti bilietus ir svetingumo paketus į 2024 m. 

olimpines žaidynes Paryžiuje. 

 
2024 m. Paryžiaus olimpinių žaidynių prezidentas Tony Estanguet sakė: „Džiaugiamės galėdami 

kartu su „On Location“ pirmą kartą pristatyti pasaulinę el. prekybos platformą, kurioje siūlomos olimpinių 

žaidynių svetingumo paslaugos, įperkamos įvairių lygių pajamas turintiems žmonėms. 2024 m. Paryžiaus 

olimpinės žaidynės bus įspūdinga sporto šventė viename gražiausių pasaulio miestų. Tai šventė, kuri atvers 

žaidynes rekordiškai dideliam skaičiui žmonių, nes sporto renginiai vyks pačioje miesto širdyje, šalia tokių 

išskirtinių objektų kaip Eifelio bokštas ir Didieji rūmai; be to, prie Senos upės vyks itin laukiama atidarymo 

ceremonija. Mūsų „plačiai atvertų žaidynių“ koncepcija atsispindi šioje novatoriškoje platformoje, kuri atvers 

svetingumo galimybes visuomenės nariams ir leis jiems vieną kartą gyvenime patiriamus įspūdžius paversti 

dar ypatingesniais.  

 
„On Location“ prezidentas Paul Caine sakė: „Manome, kad apsilankymas olimpinėse žaidynėse turi 

būti gyvenimo įvykis, tad, dirbdami kartu su „Paris 2024“ ir TOK sukūrėme pakylėtą ir novatorišką 

svetingumo pasiūlymą, garantuojantį bilietus į pasirinktos sporto šakos varžybas. Turėsime ką pasiūlyti 

kiekvienam, ko betrokštų jų širdys. Didžiai susijaudinę ir su džiaugsmu sirgaliams ir jų artimiesiems Šviesos 

mieste suteiksime nepamirštamų svetingumo sektoriaus įspūdžių.“ 

 



 

 

Sukurti siekiant užtikrinti geriausią 2024 m. Paryžiaus olimpinių žaidynių patirtį, svetingumo paketai 

suteikia galimybę viso pasaulio sirgaliams stebėti žaidynes, į jas įsitraukti ir patirti olimpinių žaidynių jaudulį. 

Jie gali mėgautis nepaprastais svetingumo patirčių komplektais privačiose arba bendrose erdvėse, kurių 

kiekvienoje teikiamos skirtingo lygio aukščiausios kokybės svetingumo paslaugos. 

 
Visų svetingumo paketų kainos yra prieinamos, siekiant, kad visų sporto šakų ir įvairių tautybių 

gerbėjai galėtų mėgautis unikalia olimpine atmosfera. Pavyzdžiui: 

● Įėjimo paketų kainos (į kuriuos įeis olimpinių žaidynių bilietas) sieks ne daugiau nei 
100 eurų, įskaitant PVM. 

● Pusės olimpinių sporto šakų svetingumo pasiūlymai (įskaitant bilietą) kainuoja 

mažiau nei 175 eurus vienam asmeniui, įskaitant PVM. 

● Pusė „Clubhouse 24“ paketų kainuoja iki 285 eurų, įskaitant PVM. 

 
Oficiali „Paryžius 2024“ svetingumo programa grindžiama trimis pagrindiniais ramsčiais ir yra skirta 

plačiajai visuomenei, verslo subjektams ir oficialioms suinteresuotosioms šalims. 

 
● „CLUBHOUSE 24“: 2024 m. Paryžiaus olimpinių žaidynių lankytojai, pasirinkę 

nebrangius „Hospitality in The City“ („Svetingumas mieste“) paketus, bus kviečiami išgyventi 

šio novatoriško koncepcinio pasiūlymo, sukurto specialiai 2024 m. Paryžiaus olimpinėms 

žaidynėms, emocijas ir patirti iš to kylančius įspūdžius. „Clubhouse 24“ ‒ tai centralizuota 

svetingumo ir pramogų zona, įsikūrusi Paryžiaus širdyje ‒ centre, prie kultinių Tokijo rūmų 

(Palais de Tokyo), iš kur pėsčiomis arba viešuoju transportu galima lengvai pasiekti 15 varžybų 

vietų. 

○ Paryžiaus dvasia alsuojančiame maisto turguje sirgaliai galės mėgautis 

maisto ir gėrimų gausa, įvairiomis pramogomis, įskaitant pagrindinę „Clubhouse 24“ 

sceną, kurioje vyks gyvos muzikos koncertai, sporto demonstracijos, interaktyvi veikla, 

šeimos pramogos, specialūs sirgalių pasirodymai ir dar daugiau. 

● LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS VIETOJE: Aukščiausios kokybės svetingumo 

paslaugos oficialiose varžybų vietose, privačiuose ar bendruose salonuose arba privačiose 

ložėse, kuriose teikiamos keturių lygių paslaugos. 

○ Auksinis lygmuo: geresni olimpinių žaidynių įspūdžiai turint nuolatinę 

galimybę (prieš renginį, jo metu ir po jo) naudotis aukščiausios kokybės paslaugomis 

ir svetingumu išskirtinėse renginių vietose esančiose laukiamosiose salėse, iš kurių 

atsiveria geriausi žaidynių vaizdai ir kur yra geriausios sėdimos vietos. 

○ Sidabrinis lygmuo: sirgaliai galės stilingai stebėti olimpinių žaidynių eigą 

‒- jiems bus suteikta galimybė lankytis žymiausiose Paryžiaus ir jo apylinkių renginių 

vietose įsikūrusiose laukimo salėse ir mėgautis geriausiais vaizdais bei sėdimomis 

vietomis žaidynių metu. 

○ Bronzinis lygmuo: lankytojai galės patogiai atsipalaiduoti prieš renginį 

laukimo salėse, įsikūrusiose žymiausias renginio vietas apimančiame perimetre, iš 

kurių atsiveria puikus vaizdas į žaidynes ir kuriose yra puikios sėdimos vietos. 

○ Privačios ložės: privati aplinka su specialiais pasiūlymais ir išskirtine 

galimybe patekti į privačią ložę prieš sporto renginį, jo metu ir po jo. 

● KELIONIŲ PAKETAI: Siekiant patenkinti visus poreikius, priklausomai nuo 

viešnagės trukmės ir pomėgių, derinami vienas ar keli bilietai į žaidynes su visomis 

paslaugomis, kurios praturtina ir išpildo viešnagę Paryžiuje. 



 

 

o „Discover 2024“: Šie paketai sukurti olimpinių žaidynių entuziastams ‒ jie 

skirti trumpesnei viešnagei ir apima bilietus į renginį, apgyvendinimą viešbutyje ir 

transportą. 

o „Explore 2024“: Į „Explore 2024“ paketus, skirtus tiems, kurie nori geriau 

pažinti Paryžių, įeina viskas, kas nurodyta „Discover 2024“ pakete, taip pat specialiai 

pritaikyta ekskursija po Šviesų miestą, miesto pasas („City Pass“) į svarbiausias 

Paryžiaus lankytinas vietas ir galimybė patekti į išskirtinę „Salon 24“ svetingumo erdvę 

Paryžiaus centre. 

o Pritaikyti paketai: Pritaikyti paketai suteiks galimybę sujungti olimpinių 

žaidynių bilietus, produktų elementus ir programos valdymo paslaugas, taip sukuriant 

visiškai lankstų, individualų sprendimą. 

 
Be šių oficialių „Paris 2024“ svetingumo produktų, oficialus svetingumo paslaugų teikėjas „On 

Location“ svečiams galės pasiūlyti individualias paslaugas ‒ ras visapusiškus individualius sprendimus. 

 
Pirmą kartą istorijoje 90% olimpinių sporto šakų renginių, vyksiančių tiek varžybų vietose, tiek miesto 

centre, bus galima lankyti turint vieną svetingumo pasiūlymą. „On Location“ pasiūlyti „Paris 2024“ paketai 

atitinka „Žaidynės visiems“ ir „Plačiai atvertos žaidynės" principus. Svetingumo pasiūlymai apima platų 

kainų spektrą ir atspindi įvairių lygių paslaugas, kuriomis siekiama patenkinti visus lūkesčius ir įvairią 

auditoriją, tuo užtikrinant, kad 2024 m. Paryžiaus olimpinės žaidynės taptų vienos pasiekiamiausių olimpinių 

žaidynių istorijoje. 

 
Vartotojai ir sporto gerbėjai turėtų apsilankyti specialioje svetingumo el. prekybos platformoje ir 

susipažinti su įvairiais siūlomais paketais: https://hospitalitytravelpackages.paris2024.org. 
 

Norėdami pasiteirauti dėl didelių grupių (nuo 11 žmonių) ir įmonių užsakymų, apsilankykite užsakymų 

platformoje „Hospitality B2B“ ir aptarkite konkrečius reikalavimus ir pageidavimus atitinkančius paketus 

https://corporateHospitality.paris2024.org. 
 

Vertindami ilgametę „Visa“ partnerystę su olimpinėmis ir paralimpinėmis žaidynėmis, skelbiame, 

kad „@Visa“ yra oficialus atsiskaitymo būdas. 

 
Oficialus subplatintojų tinklas 

 
Siekdama įgyvendinti pasaulinę pardavimo ir aptarnavimo strategiją, „On Location“ sukūrė pasaulinį 

subplatintojų, gerai išmanančių vietos rinkas ir patirtis parduodant svetingumo produktus, tinklą. Šis tinklas 

užtikrins, kad kuo daugiau svečių turėtų galimybę dalyvauti 2024 m. Paryžiaus olimpinėse žaidynėse ir bent 

kartą gyvenime pasimėgauti svetingumo paslaugomis. Oficialus subdistributorių tinklas sukurs unikalius 

paketus, pagrįstus oficialia „Paris 2024“ svetingumo programa; įtraukus papildomas paslaugas, paketai 

priderinti prie klientų poreikių ir kiekvienos vietos rinkos specifikos. 

 

Visi oficialūs subplatintojai sutiko laikytis nuoseklių taisyklių, susijusių su: 

• kainodara ir jų paketų pritaikymu reklamai; 

• sąlyga sąžiningai ir nuosekliai pardavinėti 2024 m. Paryžiaus olimpinių žaidynių 

svetingumo produktus visame pasaulyje; 

• paskirti subplatintojai negalės parduoti atskirų bilietų, nes juos parduoda tik „Paris 
2024“ per savo specialią oficialią bilietų pardavimo platformą (https://tickets.paris2024.org/). 

https://hospitalitytravelpackages.paris2024.org/
https://hospitalitytravelpackages.paris2024.org/
https://corporatehospitality.paris2024.org/
https://corporatehospitality.paris2024.org/
https://tickets.paris2024.org/


 

 

Teritorijų, kuriose paskirti oficialūs subplatintojai, apžvalgą galima rasti „On Location“ svetainėje, 

adresu https://olympics.onlocationexp.com/paris2024/. 
 

### 

 
Apie „On Location“ 

„On Location“ yra aukščiausios kokybės potyrių teikėja, siūlanti pasaulinio lygio svetingumo paslaugas, bilietų 

pardavimą, prižiūrimą svečių patirtį, gyvų renginių organizavimą ir kelionių valdymą sporto, pramogų ir mados srityse. 

Nuo neprilygstamos prieigos verslo klientams iki svečių, norinčių patirti nepakartojamus įspūdžius žymiausiuose 

renginiuose, „On Location“ yra pagrindinis ir oficialus paslaugų teikėjas, jas teikiantis daugiau nei 150 žymiausių teisių 

turėtojų, tokių kaip TOK (Paryžius 2024, Milanas Kortina 2026, Los Andželas 2028), NFL, NCAA, UFC ir PGA iš 

Amerikos, taip pat daugeliui muzikos atlikėjų ir festivalių. Įmonei taip pat priklauso ir ji valdo kelias unikalias ir išskirtines 

patirtis, dinamiškiausius gyvus renginius paverčiančias prisiminimais visam gyvenimui. „On Location“ yra pasaulinės 

sporto ir pramogų bendrovės „Endeavor“ dukterinė įmonė. 

Žiniasklaidos užklausoms 

onlocation@hopscotchgroupe.com 

https://olympics.onlocationexp.com/paris2024/
mailto:onlocation@hopscotchgroupe.com

