SALE

CRACOVIA
SILVER

KONFERENCYJNE

• dostęp do sali konferencyjnej mieszczącej około 80
osób
• dostęp do zaplecza (miejsce
do zorganizowania bufetu
lub dodatkowych miejsc
pracy)
• dostęp do bezprzewodowego Internetu
• nowoczesny, stacjonarny
sprzęt audiowizualny (ekran,
nagłośnienie, projektor)
• możliwość zaciemnienia sali
• klimatyzacja
• recepcja
• możliwość skorzystania
z miejsc parkingowych

Stadion Cracovii oddany do użytku
pod koniec września 2010 roku uchodzi za jeden z najbardziej nowoczesnych tego typu obiektów, zarówno
w Polsce, jak i w Europie.
Jeśli szukają Państwo właśnie takiego miejsca na zorganizowanie konferencji, gwarantujemy, że nie będą
Państwo zawiedzeni.

GOLD
• dostęp do sali konferencyjnej z panoramicznym
widokiem na murawę mieszczącej 150 osób
• możliwość przedzielenia sali
na dwie części
• dostęp do bezprzewodowego Internetu
• nowoczesny, stacjonarny
sprzęt audiowizualny (ekran,
nagłośnienie, projektor)
• zaciemnienie
• klimatyzacja
• recepcja
• możliwość skorzystania
z miejsc parkingowych

PLATINUM
• dostęp do sali VIP z panoramicznym widokiem na murawę
mieszczącej około 250 osób
• 472 miejsca siedzące na
trybunach
• dostęp do bezprzewodowego
Internetu
• nowoczesny, mobilny sprzęt
audiowizualny (ekran, nagłośnienie, projektor)
• zaplecze restauracyjne i barowe
• zaciemnienie
• klimatyzacja
• recepcja
• możliwość skorzystania
z miejsc parkingowych

Oferta dodatkowa:
Oferta dodatkowa:

Oferujemy Państwu przede wszystkim nowoczesne zaplecze techniczne, zapewniające idealne warunki
do przeprowadzenia konferencji, jak
i elegancki, a zarazem minimalistyczny wystrój. Jeśli dodatkowo dodadzą
do tego Państwo widok soczysto
zielonej murawy rozciągający się
z okien – stadion Cracovii okaże się
dla Państwa doskonałą alternatywą
dla typowych sal konferencyjnych.

• catering
• wycieczka po stadionie dla
Państwa i Państwa gości
• spotkanie z piłkarzami i trenerem MKS Cracovia
• usługi fotograficzne i rejestracji video
• planowanie i organizacja
imprez
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Stadion dysponuje również
mniejszymi salami o powierzchni ok. 50-100 m2, które mogą
stanowić support przy dużych
konferencjach. Sale jesteśmy
w stanie przygotować pod wymagania klienta zarówno pod
kątem technicznym, jak i merytorycznym.

SPECYFIKACJA

SAL

Pomieszczenie

Liczba miejsc
siedzących

Powierzchnia

Wyposażenie

Sala konferencyjna
SILVER

80

120 m²

krzesła, podest konferencyjny
podest na kamery medialne,
lampy halogenowe

150

200 m²

krzesła, stoliki, podest konferencyjny, przesuwana ścianka
dzieląca sale na 2 części

250

300

Krzesła, stoliki

120

160 m²

krzesła, stoliki

50

70 m²

krzesła, stoliki, sofy, telewizor
LCD 62 cale

10

20 m²

lada, krzesła

Sala konferencyjna
GOLD
Sala konferencyjna
PLATINIUM
Pomieszczenie prasowe I
Pomieszczenie prasowe II
Recepcja media
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CRACOVIA
WALORY

TECHNICZNE

Sala

VGA

Audio

Rj45

230V

380V

inne

Sala VIP

0

1

13

4

2

Video PAL +
TV 62 cale

Mix Zone

0

2

8

6

0

Video PAL
x 2 + TV 40
cale

Sala

VGA

Audio

Rj45

230V

380V

inne

Sala konferencyjna
GOLD

1

1

22

29

0

WiFi

Sala konferencyjna
SILVER

2

2

10

37

0

WiFi

Sala konferencyjna
PLATINIUM

0

1

13

4

2

Video PAL +
TV 62 cale
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CRACOVIA

KATARZYNA DROBNIEWICZ
Event Manager
RYNEK

BŁONIA

STADION

Telefon: +48 660 464 497
e-mail: katarzyna.drobniewicz@cracovia.pl

STADION:

BIURA:

30-111 Kraków Kałuży 1

30-552 Kraków Wielicka 101

e-mail: stadion@cracovia.pl

Telefon:
0 (12) 29 29 100
0 (12) 29 29 101
0 (12) 29 29 102
Fax:
0 (12) 655 18 82
e-mail: klub@cracovia.pl

WAWEL
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