SEZON NA KONFERENCJE
Doświadcz nowego standardu konferencji,
rozwijaj swój biznes w Centrum Atelia

Przepis na sukces podczas spotkania:
 Wybierz miejsce godne Twojego wizerunku.
- sala z wyposażeniem konferencyjnym
Przestronna sala dostosowana do charakteru spotkania, liczby osób z wyposażeniem
którego potrzebujesz. Mamy to! Koniec z nudną salą konferencyjną na -1. Każda z
naszych sal ma dostęp do światła dziennego, jest wysoka oraz estetycznie wykończona,
tak by każdy z uczestników miał poczucie pełnego komfortu pracy,

 Droga prowadząca do sukcesu
– recepcja konferencyjna
Powitanie i pierwsze wrażenie, wskazanie miejsca Twojego spotkania, ma bardzo duże
znaczenie. Zadbamy aby każdy z uczestników uzyskał niezbędne informacje na temat
miejsca konferencji, haseł do wi-fi i informacji ogólnych odnośnie Twojego wydarzenia.
Materiały konferencyjne, lista obecności lub po prostu opieka nad pozostawionym
okryciem wierzchnim? Zajmiemy się tym w razie potrzeby.

 Nawiąż kontakt, B2B or C2C ?
- networking w sali lub w plenerze.
Poznajcie się, rozluźnijcie atmosferę lub po prostu nawiążcie kontakt ze sobą dzięki
naszemu Networkerowi, który poprowadzi dla Was dedykowany Netwoerking w
zależności od charakteru spotkania.

 Bądź pro, zaproponuj coś nowego
- Zdrowa przerwa kawowa, a może bez kawy?
Możesz skomponować swoją przerwę kawową z kawą, herbatą oraz kruchymi ciasteczkami.
Ale czy jest to inwestycja dzięki, której Twoja firma zyska? Chcąc sprawić przyjemność
zaproszonym przez Ciebie uczestnikom, zaskocz ich daj im to co lubią i oczekują. Zamiast
kruchych ciasteczek może batony zbożowe własnego wypieku? koktajle owocowe z
ziarnami chia? Świeże warzywa z humusem? Lemoniada bez zbędnych cukrów? Świeżo
mielona kawa smakuje dużo lepiej.
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MASZ WYBÓR...
wybierz salę, elementy przerwy kawowej, formę
lunchu oraz prezent który Ci proponujemy

wyposażonych w klimatyzację, flipchart z markerami,
rzutnik multimedialny, nagłośnienie i dostęp do WiFi.
Sale posiadają dobre oświetlenie zarówno dzienne
jak

i sztuczne.

Istnieje

możliwość

zaciemnienia

niektórych sal. Posiadamy bezpłatny parking dla
Uczestników Państwa Szkolenia na ok. 230 aut.
Wyposażenie i sprzętu multimedialnego GRATIS

PRZERWA KAWOWA
– POLECAMY:
Batony zbożowe własnego wypieku
Mix koktajli owocowych z chia

Inwestycja od 500 zł netto

Świeże warzywa z humusem
Lemoniada własnego wyrobu
Woda gazowana i niegazowana z cytryną

LUNCH:

13 zł /os. netto

NR 1:

+ możlwość dokupienia świeżomielonej kawy

ZUPA

oraz herbaty w cenie 5 zł/ os. Netto

DANIE GŁÓWNE
Woda min. niegazowana z cytryną
38 zł/ os. netto
NR 2:

– SKOMPONUJ SAM:
Skomponuj własną przerwę składającą się
z minimum 4 składników

ZUPA
DANIE GŁÓWNE

Batony zbożowe własnego wypieku 4 zł/os.

DESER

netto

Woda min. niegazowana z cytryną

Mix koktajli owocowych z chia 4 zł/os. netto
48 zł/ os. netto

Świeże warzywa z humusem 2 zł/ os. netto

NR 3 LUNCH BUFETOWY:

Lemoniada własnego wyrobu 2 zł/os. netto

2 RODZAJE ZUP

Woda gazowana i niegazowana z cytryną 3 zł/

2 RODZAJE DAŃ Z DODATKAMI

os. netto

2 RODZAJE SAŁATKI ZE ŚWIEŻYCH WARZYW

Soki owocowe 5 zł/ os. netto

Soki owocowe, woda niegazowana z cytryną

Kawa świeżo mielona, herbata 5 zł/os. netto

54 zł/ os. netto

Kruche ciasteczka 4 zł/ os. netto

NR 4:

Ciasta bankietowe 7 zł/ os. netto

Skomponuj własny zestaw – my go wycenimy

Kanapki bankietowe 10 zł/os. netto

PREZENT OD NAS:
- Recepcja konferencyjna przez cały
czas trwania spotkania
-Dedykowany list powitalny
zawierający informacje które chcesz
przekazać uczestnikom
- Przygotowanie przerwy
konferencyjnej blisko natury na
świeżym powietrzu

Zapytaj o to jak uatrakcyjnić Twoje
spotkanie, zaangażuj grupę i nadaj mu
charakter ...
NOWOŚĆ!
Proponujemy krótki dedykowany
networking lub couching motywacyjny
podczas szkolenia.

