OFERTA WYNAJMU SAL KONFERENCYJNYCH
MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ
IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty wynajmu sal konferencyjnych w siedzibie
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. 1 Sierpnia 36B w Warszawie

10% ZNIŻKI DLA CZŁONKÓW MOIIB !!!
Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy poszukujące profesjonalnych i sprawdzonych rozwiązań
przy o organizacji wykładu, szkolenia, prezentacji lub kameralnego spotkania biznesowego w jednej
z naszych trzech sal konferencyjnych.
Ich wnętrza są w pełni wyposażone w sprzęt audio-wizualny, a powierzchnie pozwalają na
zorganizowanie zarówno dużej konferencji (do 130 osób), jak również niewielkiego spotkania.
Położenie obiektu na terenie cichego osiedla, a jednocześnie w bliskiej odległości od centrum miasta,
lotniska i stacji PKP oraz liczna baza hotelowa o zróżnicowanej jakości, sprawiają, że miejsce to jest
idealne dla osób ceniących komfort oraz mobilność, jak również spokój.
Profesjonalny i doświadczony zespół gwarantuje Państwu obsługę szkoleniowo – konferencyjną,
organizację cateringu oraz wsparcie organizacyjno-techniczne.
Wyposażenie sal:
 stoły konferencyjne z możliwością różnych aranżacji i ustawień w zależności od Państwa
potrzeb;
 komfortowe krzesła z zainstalowanymi składanymi pulpitami pozwalającymi na wygodne
notowanie;
 wysokiej jakości obrotowy projektor multimedialny oraz ekran
 pełne nagłośnienie sali oraz mikrofony bezprzewodowe;
 możliwość nagrania dźwięku;
 szybki internet Wi-Fi lub stacjonarny;
 dwa przenośne komputery;
 flipchart;
 verticale sterowane automatycznie

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Sala A

Powierzchnia: 129m2
Liczba miejsc siedzących: do 130

Sala B+C

Powierzchnia: 88,6m2
Liczba miejsc siedzących: do 70

Sala D

Powierzchnia: 29,7m2
Liczba miejsc siedzących: do 20

Sala komputerowa

Powierzchnia: 47,5m2
Liczba miejsc siedzących: do 15

Przykładowy catering

Cennik wynajmu sal konferencyjnych w MOIIB
ważny od 1 maja 2013r.
Ceny netto
Nazwa usługi

1

Wynajem sali A

do 130

700zł

950zł

50zł

2

Wynajem sali B

do 50

400zł

600zł

40zł

3

Wynajem sali B+C
(Sala C może służyć również
jako część gastronomiczna

do 70

600zł

800zł

50zł

4

Wynajem sali D

do 20

300zł

400zł

40zł

do 15

500zł

800zł

50zł

Ilość osób do 4 godzin od 4 do 8 godzin

5 Wynajem sali komputerowej
6 Nagłośnienie sali

-

w cenie

7 Nagranie na płytę CD/DVD

-

160zł

8 Projekcja multimedialna

-

w cenie

9 Internet WiFi

-

w cenie

Uwagi:







każda następna
godz.
powyżej 8 godzin

L.p.

Sale dostępne są od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 20:00;
W dni wolne od pracy cena do uzgodnienia;
Przerwy kawowe (kawa i herbata) do uzgodnienia;
Do podanych cen nie został wliczony koszt cateringu;
Nagłośnienie nie dotyczy sali D oraz sali komputerowej.

Kontakt
Bartłomiej Dzwigalski
tel. (22) 868 34 10 lub (22) 300 05 75
tel. kom. 693 933 037
e-mail: szkolenia@maz.piib.org.pl

