OFERTA
KONFERENCYJNA

Nasza sala konferencyjna to idealne
miejsce

do

organizacji

wszelkich

wydarzeń zarówno biznesowych jak i
mniej formalnych.
Do

dyspozycji

mamy

przygotowaną

powierzchnię 50 m2, profesjonalny sprzęt
multimedialny,

światło

dzienne

możliwością

zaciemnienia

z
oraz

bezprzewodowy dostęp do internetu oraz klimatyzację. Nasza sala konferencyjna może, w zależności
od ustawienia, posłużyć jako miejsce organizacji konferencji lub spotkania biznesowego do 30 osób.
Dodatkowo oferujemy przerwy kawowe oraz biznes lunch na życzenie.
Nasze doświadczenie, profesjonalizm, dbałość o szczegół oraz indywidualne podejście do Klienta
pomogą w osiągnięciu sukcesu każdej konferencji, spotkania biznesowego czy szkolenia. Do tego
lokalizacja przy lotnisku w Gdańsku sprawia, że nasza sala konferencyjna jest doskonałym
rozwiązaniem dla dynamicznych, mobilnych ludzi biznesu. Bezpłatny monitorowany parking stanowi
dodatkowy atut.
Zachęcamy do kontaktu !
•

Klimatyzowana sala

•

Światło dzienne z możliwością zaciemnienia

•

Bezprzewodowy dostęp do internetu

•

Projektor multimedialny

•

Ekran

•

Tablica flipchart

•

Woda źródlana z cytryną
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OFERTA
KONFERENCYJNA
DOGODNA LOKALIZACJA
•
•
•
•
•
•
•
•

Port lotniczy im. Lecha Wałęsy
900 m
Obwodnica Trójmiasta, autostrada A1
1500 m
Przystanek autobusowy ZTM
100 m
Pomorska Kolej Metropolitalna
900 m
Park Handlowy Matarnia
1700 m
Centrum Gdańska
15 km
Centrum Gdyni
20 km
Centrum Sopotu
15 km

PRZYKŁADOWE UKŁADY SALI
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OFERTA
KONFERENCYJNA
CENNIK

Do 4 godzin
300 PLN

Wynajem sali konferencyjnej
Przy zakwaterowaniu uczestników
(min. 5 pokoi)
Do 8 godzin
Do 4 godzin
Do 8 godzin
550 PLN

200 PLN

450 PLN

Przerwa kawowa
Rodzaj przerwy kawowej

•
•
•
•

Kawa, herbata, woda źródlana z
cytryną
Kawa, herbata, woda źródlana z
cytryną, kruche ciasteczka
Kawa, herbata, woda źródlana z
cytryną, kanapki (3szt.)
Kawa, herbata, woda źródlana z
cytryną, kruche ciasteczka,
kanapki (3szt.)

Wersja
jednorazowa
cena/osoba
14 PLN

Wersja uzupełniana
cena/osoba

17 PLN

34 PLN

29 PLN

-

34 PLN

-

28 PLN

Dodatki
Rodzaj dodatku
•
•

Kanapki 3 szt.
Owoce filetowane

•
•
•

Surowe warzywa z dipami
Domowa szarlotka lub sernik
Dzbanek soku
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Wersja jednorazowa
cena/osoba
15 PLN
20 PLN
10 PLN
10 PLN
10 PLN
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