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OFERTA WYNAJMU
SAL KONFERENCYJNYCH
I SZKOLENIOWYCH
w Mińsku Mazowieckim

Planujesz KONFERENCJĘ, SZKOLENIE
lub SPOTKANIE BIZNESOWE?

MAMY IDEALNE MIEJSCE NA TWÓJ EVENT!
sala konferencyjna

sale szkoleniowe

sala bankietowa

do 100 OSÓB

przestronna
do 24 OSÓB

Klimatyzowana sala
wielkości 156 m2.

kameralna
do 14 OSÓB

Przestrzeń można dostosować do potrzeb organizatora.

Przestronna klimatyzowana
sala z podestem dla
występujących.

Na udaną konferencję, szkolenie czy warsztaty składa się wiele czynników, ale niewątpliwie
jednym z nich jest profesjonalnie wyposażona sala zapewniająca uczestnikom poczucie komfortu
oraz pełne zaplecze techniczne pozwalające na swobodne dopasowanie do potrzeb organizatora.
Jeśli planują Państwo organizację profesjonalnego szkolenia, konferencji lub imprezy
okolicznościowej w Mińsku Mazowieckim, to zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
Podczas aranżacji wydarzeń firmowych pomożemy zrealizować wszelkie Państwa oczekiwania, dzięki
czemu możecie być Państwo pewni, że organizowane w naszych salach konferencje lub szkolenia
zawsze zakończą się sukcesem.

SALA KONFERENCYJNA

Przestronna klimatyzowana sala (111 m2),
z podestem dla występujących. Przystosowana
do zajęć dla większej liczby osób tj. konferencje,
szkolenia, prezentacje, wykłady, kameralne koncerty. Przy organizacji eventu, istnieje możliwość
przygotowania szatni oraz bufetu kawowego/
cateringu w sali bankietowej na parterze.
1. Wariant tylko z miejscami siedzącymi
przy ławkach – do 80 osób
2. Wariant z dodatkowymi dostawkami
– do 100 osób

WYPOSAŻENIE STAŁE:
- 20 ławek 4-osobowych, przystosowanych
do zajęć z obsługą komputera
- biurko dla prowadzącego na podeście
- komputer z ekranem dotykowym
- dostęp do Internetu
- tablica interaktywna
- projektor panoramiczny
- nagłośnienie
- nagłośnienie dla prowadzącego – mikroport

SALE SZKOLENIOWE

SALA SZKOLENIOWA nr 1

WYPOSAŻENIE STAŁE:

Przestronna, 24-osobowa, klimatyzowana sala.
Przystosowana do zajęć typu szkolenia, warsztaty, ćwiczenia, spotkania grupowe. Istnieje
możliwość ustawienia ławek wg potrzeb organizatora oraz wydzielenia miejsca na ewentualny poczęstunek.

- 8 ławek 3-osobowych
- biurko dla prowadzącego
- komputer z ekranem dotykowym
- dostęp do Internetu
- tablica interaktywna
- projektor

SALA SZKOLENIOWA nr 2

WYPOSAŻENIE STAŁE:

Kameralna, 14-osobowa, klimatyzowana sala.
Przystosowana do zajęć typu szkolenia, warsztaty, ćwiczenia, spotkania grupowe. Istnieje
możliwość ustawienia ławek wg potrzeb organizatora.

- 7 ławek 2-osobowych
- biurko dla prowadzącego
- laptop
- dostęp do Internetu
- tablica interaktywna
- projektor

SALA SZKOLENIOWA nr 3

WYPOSAŻENIE STAŁE:

Kameralna, 7-osobowa, klimatyzowana sala.
Przystosowana do zajęć indywidualnych i dla
małej grupy. Istnieje możliwość ustawienia
ławek wg potrzeb organizatora.

- 2 ławki 2-osobowe, 1 ławka 3-osobowa
- biurko dla prowadzącego
- dostęp do Internetu
- telewizor 58’
- odtwarzacz DVD

SALA SZKOLENIOWA nr 4

WYPOSAŻENIE STAŁE:

Kameralna, 14-osobowa, klimatyzowana sala.
Przystosowana do zajęć typu szkolenia, warsztaty, ćwiczenia, spotkania grupowe. Istnieje
możliwość ustawienia ławek wg potrzeb organizatora.

- 7 ławek 2-osobowych
- biurko dla prowadzącego
- laptop
- dostęp do Internetu
- tablica interaktywna
- projektor

SALA SZKOLENIOWA nr 5

WYPOSAŻENIE STAŁE:

Przestronna, 18-osobowa, klimatyzowana sala.
Przystosowana do zajęć typu szkolenia, warsztaty, ćwiczenia, spotkania grupowe.
Istnieje możliwość ustawienia ławek wg.
potrzeb organizatora.

- 6 ławek 3-osobowych
- biurko dla prowadzącego
- laptop
- dostęp do Internetu
- tablica interaktywna
- projektor

SALA BANKIETOWA, PARTER

Klimatyzowana sala wielkości 156 m2
z wyjściem na patio. Umożliwiająca organizację
przyjęć okolicznościowych, zajęć tanecznych, zajęć
fitness, spotkań grupowych, cateringu podczas
konferencji itp.
Przestrzeń można dowolnie zagospodarować
i dostosować do potrzeb organizatora.

NASZE ATUTY

NOWOCZESNOŚĆ - MULTIMEDIALNOŚĆ - PRZESTRONNOŚĆ

Jesteśmy nowoczesną, przestronną
placówką edukacyjną zlokalizowaną w centrum Mińska Mazowieckiego (ul. Okrzei 7).

1

NOWOCZESNOŚĆ
Budynek wyposażony
jest w windę oraz klimatyzację, dostosowany
jest do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Każda sala posiada pełne
wyposażenie multimedialne i nagłośnieniowe,
tj. tablice interaktywne,
projektory, laptopy.

Do Państwa dyspozycji oddajemy łącznie
6 sal szkoleniowych, w tym 100-osobową
salę konferencyjną. Możemy również zaoferować salę bankietową, którą można
dowolnie zaaranżować według potrzeb
organizatora.

DOGODNA
LOKALIZACJA

2

Nasza placówka znajduje
się w centrum miasta
Mińsk Mazowiecki blisko
dworca PKP i PKS (ul.
Okrzei 7), z dostępem do
bezpłatnego parkingu.

WARTO WIEDZIEĆ
WARUNKI WYNAJMU

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą, to
bardzo prosimy o kontakt. Cenę i warunki
wynajmu ustalamy indywidualnie, biorąc pod
uwagę liczbę uczestników, długość spotkania czy cykliczność wynajmu. Staramy się
dostosować ofertę do potrzeb klienta w taki
sposób, aby ograniczyć niepotrzebne koszty.

3

PROSTE WARUNKI

Opracowaliśmy prostą
i przejrzystą ofertę,
która jest odpowiedzią
na potrzeby najbardziej
wymagających klientów.

KONTAKT
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami. Wspólnie doprecyzujemy najdrobniejsze szczegóły, aby
Twoje spotkanie/konferencja odbyło się
w idealnych warunkach.

Tel: 51 77777 51
e - mail: elitmat@elitmat.pl
adres: Mińsk Mazowiecki ul. Okrzei 7
www.elitmat.pl
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