OFERTA WYNAJĘCIA SALI W AQUARIUM

WYJDŹ POZA SCHEMAT!
Taka sala szkoleniowa to rzadkość. Wyróżnia się na tle innych dostępnych w okolicy wyjątkową
przestrzenią w otoczeniu sztuki oraz niezwykłą panoramą, które sprzyjają kreatywnemu myśleniu.
W samym centrum miasta!
Gwarantujemy nieszablonowe podejście, nowatorski punkt widzenia i pełen profesjonalizm.
Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów biznesowych i nie tylko.
Dla naszych Gości przygotowujemy zdrowe przekąski, na bazie naturalnych składników. Serwujemy kawę
najwyższej jakości oraz herbaty organiczne.
Nasza propozycja skierowana jest do osób poszukujących oryginalnych i niesztampowych rozwiązań.

DLACZEGO AQUARIUM?
Nasze zalety to:
•

Przestronne, wysokie na 7-metrów wnętrze,

•

Klimatyzacja,

•

Wyposażenie: rzutnik multimedialny, ekran,
nagłośnienie,

•

Stały i szybki dostęp do internetu,

•

Strategiczna lokalizacja: ścisłe centrum miasta,
w bezpośredniej bliskości głównych przystanków
autobusowych. Dworce PKP i PKS odległe o 5 minut
marszu.

•

Przeszkolona ściana budynku, gwarantująca
dostęp dziennego światła,

POWIERZCHNIA SALI: 70 m²

•

Niezwykła panorama miasta,

Ilość miejsc:

•

Nowoczesny wystrój, zaprojektowany przez

ustawienie kawiarniane, przy stolikach: 35

artystów – dzieła sztuki, murale kredowe,

ustawienie konferencyjne, przy wspólnym stole: 25

Dostęp dla osób niepełnosprawnych.

ustawienie kinowe: 70

•

WYNAJEM SALI: 80 zł/godzina
Możliwość negocjacji cen przy stałej współpracy.

PRZERWY KAWOWE oparte na naturalnych, zdrowych produktach.
Poczęstunek podawany jest w formie bufetu na porcelanowej zastawie.

ceny obowiązujące przy min. 10 osobach

SERWIS KAWOWO-HERBACIANY
świeżo palona kawa jakości speciality z najlepszych mikropalarni, 100% arabiki, herbaty organiczne – różne
rodzaje (czarna, biała, zielona), dodatki: mleko, cytryna, cukier biały i trzcinowy
no

ORAZ JEDNA Z OPCJI DO WYBORU:
•

OPCJA FIT:
pozwala zachować energię

OPCJA SŁODKA:

OPCJA ŚNIADANIOWA:

chwila przyjemności od wytężonej pracy

zapewni siłę na dalsze działanie

i skupienie podczas szkolenia
świeże warzywa z dipami

kruche ciasteczka, deser naszej

wieloskładnikowe kolorowe

i pastami, pieczywo

produkcji (szeroki wybór: tiramisu,

kanapki (z wędliną oraz

pełnoziarniste, owoce

krem kajmakowy z ciasteczkami

warzywne) – 3 sztuki,

sezonowe, woda z cytryną

Oreo, pudding chia z musem

woda z cytryną podawana w

podawana w karafkach

owocowym itp.)

karafkach

35 zł/osoba

25 zł/osoba

32 zł/osoba

Na specjalne życzenie proponujemy także zróżnicowaną ofertę śniadań biznesowych.
Udostępniamy przestrzeń w godzinach 7:30 – 12:00. W szczególnych przypadkach kawiarnia
wynajmowana jest także w innych godzinach, na indywidualnie określanych warunkach.
Odbywają się u nas m.in.:

• spotkania biznesowe

• degustacje

• szkolenia

• prrezentacje produktów

• sesje fotograficzne

• warsztaty

• spotkania firmowe

• castingi

Klubokawiarnię Aquarium prowadzi Fundacja Kultury „Kalejdoskop”. Wszystkie zyski z działalności przekazywane są
na cele statusowe fundacji – upowszechnianie kultury i sztuki, organizację wydarzeń kulturalnych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
e-mail: aquarium@fundacja-kalejdoskop.org
tel: 731 319 306
Podane kwoty to ceny brutto, obowiązujące do 31.12.2017

