
OFERTA KONFERENCYJNA 
Platinum Residence & Enjoy Restaurant

www.platinumpalace.pl



HOTEL PLATINUM RESIDENCE****
 

Butikowy hotel zlokalizowany w centrum Poznania, w sąsiedztwie Międzynarodowych Targów
Poznańskich i Areny. Ta elegancka przestrzeń oferuje 39 komfortowych pokoi z łatwym i szybkim

dostępem do dworca PKP i PKS, portu lotniczego oraz wszelkich najważniejszych obiektów
poznańskiego życia biznesowego i kulturalnego. 

Dodatkowo dysponuje sześcioma, w pełni wyposażonymi salami konferencyjnymi z całym
zapleczem multimedialnym.
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ZAKWATEROWANIE
 

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 prostoty, estetyki 
i funkcjonalizmu w każdym detalu aranżacyjnym.

 
Pokoje DELUXE

Przeznaczone dla osób ceniących przestronne wnętrza o różnorodnym rozkładzie. Eleganckie
wykończenie i mnogość udogodnień pozwalają cieszyć się niezakłóconym wypoczynkiem.

 
Pokoje SUPERIOR

To najwyższa dostępna w Platinum Residence kategoria pokoi. Wygodne apartamenty rodzinne, 
z dodatkowym miejscem do spania na rozkładanej sofie, dają wiele możliwości aranżacji. Osobne

strefy sypialne gwarantują pełen komfort snu; natomiast jasny, słoneczny salon z meblami
wypoczynkowymi – przyjemną strefę relaksu.



Do dyspozycji naszych Gości oddajemy łącznie 39 pokoi (80 miejsc noclegowych). 
Każdy wyposażony jest w:

- telewizor plazmowy
- telewizję satelitarną

- telefon
- łącze internetowe WiFi

- minibar
- sejf z możliwością schowania laptopa

- suszarkę
- zestawy kosmetyków

- ręczniki, szlafrok, kapcie
- łóżka małżeńskie lub pojedyncze

 
Dodatkowo oferujemy:
- wyśmienite śniadania

- klimatyzację w całym obiekcie (z możliwością indywidualnej regulacji w każdym pokoju)
- bezpłatne, szybkie łącze wi-fi w całym obiekcie 

- parking monitorowany (dodatkowo płatny, konieczna wcześniejsza rezerwacja)
- monitoring

- windę
- room service

- dodatkowych 75 miejsc noclegowych (w naszych obiektach zlokalizowanych w różnych
częściach miasta)
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SALE KONFERENCYJNE
 

Hotel daje doskonałą możliwość przeprowadzenia wszelkiego rodzaju konferencji i spotkań
biznesowych. Dostępnych jest sześć w pełni wyposażonych sal. Wszystkie są klimatyzowane, 

z dostępem do szybkiego Internetu i zabezpieczone w nowoczesny sprzęt multimedialny. 
Istnieje możliwość dowolnej konfiguracji sal.

 
Sale wyposażone są w:
- ekran i/lub telewizor

- projektor multimedialny
- szybki i bezpłatny dostęp do sieci WiFi

- flipchart
- klimatyzację

- mikrofon bezprzewodowy i nagłośnienie (na życzenie).
 

Uczestnikom proponujemy catering w postaci przerw kawowych jednorazowych lub całodziennych,
lunchu, a po zakończonym spotkaniu eleganckiej kolacji w naszej restauracji ENJOY. 

 
Poniżej poglądowa specyfikacja sal:
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http://www.platinumpalace.pl/wroclaw/konferencje/


Sala Konferencyjna / do 60 osób
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i

Sala VIP / do 10 osób

Ogród Zimowy / do 60 osób

 Platinum Club / do 15 osób

 Golden Green / do 70 osób 
(możliwość podzielenia na dwie mniejsze sale (82 i 30 m2))



Spotkania biznesowe należą do ważnych wydarzeń w życiu każdej firmy - dlatego proponujemy
kreatywną i profesjonalną pomoc, dostosowaną do Państwa potrzeb. Do każdego Gościa

podchodzimy indywidualnie i z najwyższą dbałością o szczegóły, dlatego każdorazowo oferta
przygotowywana jest indywidualnie, w oparciu o potrzeby i preferencje Klienta.

 
Nasz zespół, współtworzący Państwa sukces, z pełnym zaangażowaniem asystować będzie 

od początku do końca procesu realizacji spotkania. Do Państwa dyspozycji jest obsługa kelnerska,
koordynator, pomoc techniczna, recepcja i służba pięter.

 
Pozostajemy otwarci na Państwa sugestie i propozycje.

 
Zapraszamy do kontaktu.
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Katarzyna Marczak
Sales & Marketing Manager

Platinum Residence & Enjoy Restaurant
ul. Reymonta 19, 60-791 Poznań

e-mail: katarzyna.marczak@platinumpalace.pl
sales@platinumpalace.pl

mob.: 506 190 787


