CENNIK WYNAJMU SAL KONFERENCYJNYCH I VIP ROOM ORAZ
WYPOSAŻENIA W CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWYM
W OPOLU
obowiązuje od 12.01.2018

SALE KONFERENCYJNE
Pojemność Sali
200 osób
100 osób
50 osób

Czas najmu: do 4 h
650 zł
500 zł
400 zł

Czas najmu: do 8 h
850 zł
700 zł
600 zł

Czas najmu: do 12 h
1 200 zł
1 000 zł
800 zł

Cena obejmuje:
1. Niezależny system nagłośnieniowy, mikrofon*, ekran, projektor, krzesła, flipchart, prezenter, wizualizer
elektroniczny.
2. Klimatyzację, ogrzewanie, wodę, utrzymanie sprawności technicznej obiektu, koszt dyżuru pracownika
technicznego i ochroniarza, podatek od nieruchomości.
3. Dostęp do Internetu WIFI Hotspot.
4. Sprzątanie przed i po dniu najmu.
5. Tereny zewnętrzne CWK z przeznaczeniem na parking dla klientów (300 miejsc).
W sąsiedztwie sal znajduje się niezależny węzeł sanitarny oraz szatnia.
Foyer przed salami konferencyjnymi z przeznaczeniem na catering z możliwością wykorzystania krzeseł oraz
stolików: koszt 500 zł netto
* W przypadku wynajęcia sali 1 lub 2 lub 3 przysługuje jeden mikrofon na salę. W przypadku sali 1+2+3
przysługują maksymalnie 3 mikrofony bezprzewodowe oraz 4 przewodowe przy stole prezydialnolektorskim. W przypadku sali 1+2 przysługują maksymalnie 2 mikrofony. Dostępne mikrofony
bezprzewodowe to 2 szt. mikrofonów „do ręki" oraz 1 szt. mikrofon nagłowny.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
RODZAJ USŁUGI
Stół prezydialno - lektorski
Stolik drewniany czarny 95cmx95cm
Laptop Fujitsu
Mobilny telewizor FULL HD do wyświetlania treści reklamowych*
Wynajęcie kamery (wymagany operator) JVC GY-HM650U

CENA
150 zł
15 zł
100 zł
100 zł
300 zł

Dostęp do Internetu WiFi Hotspot do 4/4 mbps

100 zł

VIP ROOM
Czas najmu: do 4 h

Czas najmu: do 8 h

Czas najmu: do 12 h

490 zł

790 zł

990 zł

Cena obejmuje:
1. Ogrzewanie, wodę, utrzymanie sprawności technicznej obiektu, koszt dyżuru pracownika technicznego i
ochroniarza, podatek od nieruchomości.
3. Dostęp do Internetu WIFI Hotspot.
4. Sprzątanie przed i po dniu najmu.
5. Tereny zewnętrzne CWK z przeznaczeniem na parking dla klientów (300 miejsc).
6. Możliwość wykorzystania mobilnego telewizora*, ekranu projekcyjnego (2x2m) i projektora mobilnego
Optoma FHD.
W sąsiedztwie VIP ROOM znajduje się niezależny węzeł sanitarny oraz szatnia.
Foyer przed VIP ROOM z przeznaczeniem na catering z możliwością wykorzystania krzeseł oraz stolików:
koszt 500 zł netto
* Materiały na ekran mobilnego telewizora powinny być w formacie jpg, mp4, avi , maks. wielkość 1,5 GB
w rozdzielczości 1920x1080.
Wszystkie ceny podane w CENNIKU są cenami netto.
Wszelkie ustawienia i konfiguracje niestandardowe ustalane są indywidualnie.

