OFERTA WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH:
Zapraszamy do nowootwartego Centrum FILTROWA, które jest nowoczesną bazą szkoleniową oraz
ośrodkiem diagnozy i rozwoju kompetencji.
Centrum dysponuje atrakcyjną ofertą wynajmu sal szkoleniowych z kompleksowym zapleczem
multimedialnym.

Centrum FILTROWA
ul. Filtrowa 75
Warszawa
Tel: 22 50 234 70
Mail: cf@inwenta.pl
Do Państwa dyspozycji oddajemy nowocześnie wyposażone klimatyzowane sale oraz:







kompetentną i życzliwą obsługę
możliwość dostosowania ceny do Państwa potrzeb
całodzienny serwis kawowy, bez opłat za ponowne podanie
bezpłatny internet
dowolną aranżację sal
możliwość wynajmu sal w weekendy, w systemie godzinowym, a także po godz. 17.00

CENNIK CENTRUM FILTROWA z dnia 10.05.2015:
Sala A

Sala B

Sala C

40 m. kw.
Układ kino: 36 osób
Układ podkowa: 24 osoby
Układ konferencja: 16 osób

25 m.kw.
Układ kino: 18 osób
Układ podkowa: 14 osób
Układ konferencja: 12 osób

20 m.kw.
Układ kino: 16 osób
Układ podkowa: 12 osób
Układ konferencja: 10 osób

Cena (netto)wynajmu/dzień*

Cena (netto)wynajmu/dzień*

Cena (netto)wynajmu/dzień*

-----

Sala
650 zł
Serwis kawowy
15 zł/os
Lunch
od 25 zł/os

------

Sala
530 zł
Serwis kawowy
15 zł/os
Lunch
od 25zł/os

-----

-----

Sala
460 zł
Serwis kawowy
15 zł/os
Lunch
od 25 zł/os

140 zł

160 zł

195 zł

Wynajem po 17.00: 280 zł

315 zł

370 zł

455 zł

Wynajem po 17.00:

230 zł
-----

Wynajem po 17.00:

*Cena sali zawiera: rzutnik, tablicę interaktywną, flipchart z papierem i markerami
PRZERWY KAWOWE (nielimitowane):
kawa, herbata, sok, ciastka, owoce
LUNCH:
Zupa, danie mięsne, surówka, napoje
Istnieje możliwość zamówienia lunchu wegetariańskiego

Usługi dodatkowe:
Tablety………….30 zł/sztuka/wynajem na dzień
Nagranie video dokumentacyjne………35 zł/godz.
Możliwość kompleksowej obsługi transmisji online
Do wszystkich powyższych cen należy doliczyć podatek VAT

Informacje i rezerwacje:
Aleksandra Czwalińska
aleksandra.czwalinska@inwenta.pl
tel: 604 107 280

200 zł
-----

FORMULARZ:
Rezerwacja Sali
1
Nazwa i dane firmy

2

Rezerwacja Sali nr

3

Data szkolenia

4

Godzina rozpoczęcia

5

Godzina zakończenia

6

Liczba uczestników (z trenerem)

Pomoce szkoleniowe*:




Rzutnik
Tablica interaktywna
Flipchart

.

Usługi dodatkowe*:



Tablety (30 zł/sztuka/wynajem/dzień)
Nagranie video dokumentacyjne (35 zł/godz)

Ustawienie stołów*:




kino
konferencja
podkowa

Lunch*:
 Dostawa do Centrum (w boxach obiadowych)
 Wyjście do restauracji
*właściwe zaznaczyć



Zapoznałem/-łam się z Regulaminem wynajmu sal obowiązującym w Centrum
Filtrowa, znajdującym się na stronie www.inwenta.pl i akceptuję jego treść.

Osoba rezerwująca…………………………………………….
Kontakt:……………………………………………………………..

