NABÍDKA PROSTOR
KONFERENCE, EVENTY, PREZENTACE

Konferenční sál
3. patro
Tradiční prostory v centru města. Semináře, školení,
firemní prezentace, workshopy, odborné konference
menšího rozsahu. Plocha: 200 m2 (prostor je možno
rozdělit v poměru 1:2 posuvnou stěnou)

VARIANTY USPOŘÁDÁNÍ / SET-UP

pohodlně novým bezbariérovým výtahem

KLIMATIZOVÁNO

dostatek parkovacích míst (pro organizační tým zdarma)

120

80

Nabízíme možnost zajistit další služby:
• konferenční technika dle Vašeho zadání
• catering na míru
• hostesing
• prodej a rezervace vstupenek
• doprovodný program (např. komentované prohlídky Radniční věže, Slezskoostravského hradu,
• a to i mimo běžnou otevírací dobu, tematické prohlídky Ostravy)
• zprostředkování zvýhodněného ubytování u našich partnerů (viz samostatná nabídka)
• marketingová podpora (kalendář akcí na našich stránkách, informační kanály OSTRAVAINFO!!!)

základní konferenční technika k dispozici (plátno, projektor, ozvučovací set)

WC

WC

WC

Hala A1

VARIANTY USPOŘÁDÁNÍ / SET-UP
KLIMATIZOVÁNO

samostatný vstup/vchod

Tradiční prostory v centru města. Semináře, školení,
firemní prezentace, workshopy, odborné konference
menšího rozsahu. Plocha: 850 m2.

300

100

300

Nabízíme možnost zajistit další služby:
• konferenční technika dle Vašeho zadání
• catering na míru
• hostesing
• prodej a rezervace vstupenek
• doprovodný program (např. komentované prohlídky Radniční věže, Slezskoostravského hradu,
• a to i mimo běžnou otevírací dobu, tematické prohlídky Ostravy)
• zprostředkování zvýhodněného ubytování u našich partnerů (viz samostatná nabídka)
• marketingová podpora (kalendář akcí na našich stránkách, informační kanály OSTRAVAINFO!!!)

dostatek parkovacích míst (pro organizační tým zdarma)

WC

WC

HLAVNÍ VSTUP

K dispozici:
• prostor pro catering a šatnu
• prostor pro doprovodnou výstavu či další
• program (k dispozici mobilní pódium)
• turnikety pro pohodlné odbavení vašich účastníků (máte on-line přehled
• o přesném počtu osob v prostorách)

Cenovou kalkulaci připravíme individuálně
pro Vás dle typu a rozsahu akce. Neváhejte nás kontaktovat,
rádi Vás prostory provedeme.

JAK SE K NÁM DOSTANETE:
GPS souřadnice: 49°49'59.200"N, 18°17'35.861"E
MHD spojení: tramvají číslo 4, 10, 12 nebo 14 na zastávku Výstaviště
autobusem číslo 99 na zastávku Divadlo loutek nebo Výstaviště

PRONÁJMY
Zuzana Valigůrová
zuzana.valigurova@cerna-louka.cz
+420 724 340 564

www.cerna-louka.cz

OBCHODNÍ ŘEDITEL
Miriam Lehocká
miriam.lehocka@cerna-louka.cz
+420 606 737 376

cerna.louka.ostrava

