


Kompleksowa 
organizacja eventów
Pracodawcy RP bazując na swoim wieloletnim 
doświadczeniu, oferują kompleksową organizację 
eventów, od koncepcji i scenariusza, po profesjonalną 
realizację. W szczególności oferujemy: 

• kreatywne i indywidualne podejście do koncepcji 
wydarzenia

• przygotowanie scenariusza  imprezy
• wynajem trzech rodzajów sal z wi-fi, mogących 

pomieścić od 20 do 80 osób 
• zapewnienie profesjonalnego sprzętu 

oświetleniowego i nagłaśniającego
• catering (zimne i ciepłe przekąski, lunche, napoje, 

serwis kawowy)
• obsługa studia tv – rejestracja audio-wizualna 

eventu



Sala „Brukselska”
Wielofunkcyjna sala może pomieścić 
od 40 do 80 osób w zależności od ustawienia

Idealne miejsce na organizację: szkolenia, konferencji 
prasowej, spotkania b2b, bankietu, eventu

Wyposażenie:

*dodatkowo płatne

• sprzęt	multimedialny	(ekran,	rzutnik,	nagłośnienie)
• laptop
• odtwarzacz DVD
• klimatyzacja
• Wi-Fi
• *kamera + obsługa

Profesjonalne nagłośnienie:
• mikrofony  stacjonarne
• mikrofony bezprzewodowe 
• mównica z mikrofonem

Koszt wynajmu sali:
do 4h 900 zł netto
powyżej 4h 1350 zł netto

RABAT 20%
dla członków 

Pracodawców RP 



Sala „Ogrodowa”
Wielofunkcyjna sala może pomieścić 
od 30 do 50 osób w zależności od ustawienia

Idealne miejsce na organizację: szkolenia, konferencji 
prasowej, spotkania b2b, oraz wydarzeń na potrzeby 
produkcji video

Wyposażenie:

*dodatkowo płatne

Koszt wynajmu sali:
do 4h 900 zł netto
powyżej 4h 1350 zł netto

• sprzęt	multimedialny	(ekran bezszwowy,	nagłośnienie)
• laptop
• profesjonalne oświetlenie sceniczne
• klimatyzacja
• Wi-Fi
• *kamera + obsługa
• *kabina symultaniczna z odbiornikami

Profesjonalne nagłośnienie:
• mikrofony  stacjonarne
• mikrofony bezprzewodowe 
• mównica z mikrofonem

RABAT 20%
dla członków 

Pracodawców RP 



Sala „Ogrodowa”

W sali Ogrodowej istnieje również możliwość organizacji 
imprez plenerowych typu „garden party”.

Koszt wynajmu na potrzeby imprezy 
plenerowej:
do negocjacji



Sala „Tarasowa”
Sala konferencyjna może pomieścić 
do 20 osób w zależności od ustawienia

Idealne miejsce na organizację: szkolenia, 
briefingu, kameralnych spotkań b2b

Wyposażenie:
• laptop
• monitor
• klimatyzacja
• Wi-Fi
• *kamera + obsługa

Koszt wynajmu sali:
do 4h 350 zł netto
powyżej 4h 600 zł netto

*dodatkowo płatne

RABAT 20%
dla członków 

Pracodawców RP 



Zespół studia TV
Pełna obsługa konferencji przez profesjonalny zespół 
Studia TV Pracodawców RP 

Możliwość przygotowania materiału/relacji wideo 
z wydarzenia

Do dyspozycji: operator kamery, reporter i montażysta

Dostępny greenbox, trzy kamery, prompter, profesjonalne 
oświetlenie

Możliwość przygotowania profesjonalnej fotorelacji z 
wydarzenia 

Cena do negocjacji


