OFERTA KONFERENCYJNA

Hotelu Platinum Palace Residence ****

HOTEL PLATINUM PALACE RESIDENCE****
Hotel zlokalizowany w centrum Poznania, w sąsiedztwie Międzynarodowych Targów Poznańskich i Areny Poznańskiej.
Niezwykła Rezydencja oferuje 14 luksusowych pokoi z łatwym i szybkim dostępem do dworca PKP i PKS, portu
lotniczego oraz wszelkich najważniejszych obiektów poznańskiego życia biznesowego i kulturalnego. Dodatkowo
oferujemy cztery, w pełni wyposażone sale konferencyjne z całym zapleczem multimedialnym.

Pokoje
Pokoje STANDARD
Pokoje standardowe stworzone zostały dla osób preferujących wnętrza nastrojowe i przytulne. Kolorystyka tych pokoi
oraz materiały wykończeniowe wykorzystane do ich aranżacji tworzą atmosferę ciepła i komfortu.

Pokoje o podwyższonym standardzie KOMFORT
Pokoje komfortowe przeznaczone są dla osób preferujących wnętrza o wyjątkowym, zaskakującym designie, łączącym
w sobie nowoczesność z oryginalną stylistyką historycznej willi. Całość aranżacji tych wnętrz utrzymana jest w nurcie
art. deco, będącym kwintesencją ekskluzywności, estetyki i perfekcji w wykonaniu każdego detalu aranżacyjnego.
Do dyspozycji naszych Gości pozostaje 14 pokoi. Każdy pokój wyposażony jest w:

telewizor plazmowy

telewizję satelitarną

telefon

łącze internetowe WiFi

minibar

sejf z możliwością schowania laptopa

suszarkę

łóżko typu Queen Size (we wszystkich pokojach)
Dodatkowo:

Do 20 miejsc noclegowych

Klimatyzacja w całym obiekcie (z możliwością indywidualnej regulacji w każdym pokoju)

Bezpłatne, szybkie łącze wi-fi w całym obiekcie

Parking monitorowany

Monitoring w hotelu

Winda

Sale konferencyjne
Rezydencja daje doskonałą możliwość przeprowadzenia konferencji i spotkań biznesowych. Dostępne są cztery sale
konferencyjne, klimatyzowane, z dostępem do internetu i wyposażone w nowoczesny multimedialny sprzęt. Możliwość
dowolnej konfiguracji Sali po uprzedniej konsultacji.

Sala konferencyjna, mieszcząca do 60 osób w różnych konfiguracjach

Sala VIP, mieszcząca do 10 osób

Ogród zimowy,mieszczący do 60 osób w różnych konfiguracjach

Platinum Club, sala mieszcząca do 15 osób

Sala Ogród Zimowy:
Sala konferencyjna:
Sala Platinum Club:
Sala VIP:

1200 zł brutto / dzień szkolenia
800zł brutto / dzień szkolenia
600 zł brutto / dzień szkolenia
500 zł brutto / dzień szkolenia

- Ustawienie sali :
- Rzutnik oraz ekran 2,7m x 1,8m:
- Internet bezprzewodowy:
- Szatnia
- Klimatyzacja

wg uzgodnień
w cenie
w cenie
w cenie
w cenie

Spotkania biznesowe należą do ważnych wydarzeń w życiu każdej firmy - dlatego oferujemy kreatywną i profesjonalną pomoc,
dostosowaną do Państwa potrzeb. Przedstawiona oferta naszego hotelu sporządzona została z największa starannością i
dbałością o szczegóły.
Nasz zespół, współtworzący Państwa sukces, z pełnym zaangażowaniem asystować będzie od początku do końca procesu
realizacji spotkania. Nasza pasja doskonałości zamieni Państwa je w niezapomniane chwile, które na zawsze wpiszą się w pamięć
wszystkich Gości. Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem. Pozostajemy do Państwa dyspozycji w
razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.
Pozostajemy otwarci na Państwa sugestie i potrzeby.
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