Otwarcie
O3MEET – poznaj nas bliżej!

Nowe Centrum Konferencyjne
w sercu Mokotowa

LIPIEC 2021

Nowe centrum konferencyjno-eventowe

Oddajemy do Państwa
dyspozycji nowoczesne,
funkcjonalne, pełne energii
wnętrze z możliwością
dostosowania powierzchni
do potrzeb każdego
wydarzenia.
Centrum konferencyjno
-eventowe o powierzchni
ponad 1 000 m2 oferuje:

500 m2

powierzchni
restauracyjno
-barowej

165 m2

foyer ze strefą
wypoczynkową

265 m2

powierzchni
konferencyjnej

232

pokoje 1-, 2-, 3i 4-osobowe

parking

dla samochodów
osobowych
i autokarów

Barcelona 92’
(Sydney 00’ + Atlanta 96’)
Sala Barcelona 92’ o powierzchni 215 m2 jest
połączeniem sal Sydney 00’ oraz Atlanta 96’
i może pomieścić 200 osób. Dzięki ścianie modułowej
możemy stworzyć potrzebną przestrzeń – dwóch
mniejszych sal lub jednej dużej.
Wszystkie sale mają ponad 4 metry wysokości
i posiadają dostęp do światła dziennego.
Dodatkowo do Państwa dyspozycji jest przestronne
foyer ze strefą wypoczynkową, gdzie serwujemy
przerwy kawowe lub tworzymy przestrzeń
wystawienniczą.

teatr

x 200

podkowa

x 80

szkolny

x 100

bankietowy

x 180

warsztatowy

x 140

FUNKCJE SALI
•
•
•
•
•
•

konferencyjna
szkoleniowa
weselna (z parkietem do tańca)
bankietowa
przyjęcia okolicznościowe
imprezy rodzinne

WYPOSAŻENIE
•
•
•

profesjonalny zestaw
wideokonferencyjny
mikrofony bezprzewodowe
+ stojak przejezdny
telewizory HD

Atlanta 96’

Sydney 00’

Atlanta 96’ ma powierzchnię 155 m2 i pomieści 160 osób.
Wbudowana mobilna ściana umożliwia zwiększenie
powierzchni do 215 m2.

Sydney 00’ oferuje 60 m2 przestrzeni konferencyjnej dla
50 uczestników. Dzięki ścianie modułowej możemy
powiększyć powierzchnię do 215 m2.

teatr

podkowa

x 100

x 65

szkolny

x 60

bankietowy

x 130

warsztatowy

x 90

wspólny stół

x 50

teatr

podkowa

x 50

x 35

szkolny

x 30

bankietowy

x 45

warsztatowy

x 30

wspólny stół

x 30

FUNKCJE SALI

FUNKCJE SALI

konferencyjna / szkoleniowa / impreza rodzinna / przyjęcie okolicznościowe
bankietowa / weselna (z parkietem do tańca)

konferencyjna / szkoleniowa / impreza rodzinna / przyjęcia okolicznościowe

Ring I
Ring II
Wnętrza przestrzeni inspirowane są jedną
z dyscyplin sportów walki – boksem.
Sale o kameralnym klimacie doskonale sprawdzą się
na spotkania biznesowe, rozmowy rekrutacyjne oraz
negocjacje handlowe w mniejszym gronie.

Ring I – powierzchnia 23 m2
dla 15 osób.

teatr

wspólny stół

Ring II – powierzchnia 26 m2
dla 20 osób.

teatr

wspólny stół

WYPOSAŻENIE
•

x 15

x 12

x 20

x 12

stacjonarny zestaw wideokonferencyjny
Collaborate Versa 50: kamera 4k,
zestaw głośnomówiący, telewizor 65 cali

Restauracja
W godzinach porannych serwujemy tu bogate śniadania
w formie bufetu. Od południa zapraszamy do restauracji
a la carte. Naszą specjalnością jest prawdziwa, włoska
pizza. W sezonowym menu Szefa Kuchni serwujemy
dania kuchni polskiej oraz międzynarodowej.
Restauracja jest idealnym miejscem na lunch, kolację
biznesową oraz przyjęcie rodzinne.

Bar
Centrum wydarzeń naszego obiektu.
To tu serwujemy aromatyczną, specjalnie dla nas
wypalaną kawę, a nasz bar słynie z dobrej irlandzkiej
whisky oraz modnych koktajli.
Na trzech ekranach transmitujemy najciekawsze
wydarzenia sportowe. Bilard i piłkarzyki gwarantują
świetną zabawę z przyjaciółmi i relaks po pracy.
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