Biznes & Events
STADION ZAWISZA

PRZESTRZEŃ DLA
TWOJEGO BIZNESU

Stadion Zawisza to charakterystyczny obiekt Bydgoszczy, miejsce wspaniałych
sukcesów sportowych oraz wielkich emocji. Tworzymy sport wielu dyscyplin, lecz
również wspieramy nowe cele i perspektywy biznesowe. Współpracujemy z Tobą,
aby tworzyć pakiety marketingowe zapewniające doskonałe i skuteczne narzędzie
promocji o bardzo wysokim potencjale. Profesjonalna i wielofunkcyjna przestrzeń
nowoczesnego Stadionu Zawisza może stać się także inspirującym miejscem na
organizację Twojego wydarzenia. Zaimponuj swoim gościom wyjątkową lokalizacją, przekształć wydarzenie w doświadczenie, które zapamiętają na długo.
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To nie przypadek, że organizujemy imprezy światowego
formatu. Porozmawiaj z naszym zaangażowanym
i doświadczonym zespołem. Wykorzystaj nową przestrzeń
dla Twojego biznesu.

Oferujemy szereg możliwości:


Promocja Państwa marki w środowisku sportowym (aktywnym);



Sponsoring imprez sportowo-rekreacyjnych;



Reklama i Branding;



Centrum konferencyjne Zawisza;



Eventy o różnym charakterze;



Obiekty sportowe dla twoich pracowników;



Oferta hotelowa i turystyczna;



Wydarzenia promocyjne.

Spotkajmy się w

CENTRUM KONFERENCYJNYM
STADION ZAWISZA



Maksymalna pojemność dla 600 osób;



Aranżacja sali w układzie bankietowym dla 400 osób;



Ultraszybki Internet z dedykowaną siecią konferencyjną;



Zaangażowany i doświadczony zespół zarządzania Eventami;



Bezpłatny, całodobowo monitorowany parking (400 pojazdów).
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CO MOŻEMY
DLA CIEBIE
ZROBIĆ?

Centrum Konferencyjne Stadion Zawisza to
miejsce systematycznie zwiększające swój
potencjał. Wspieramy Państwa swoim wieloletnim doświadczeniem, opartym na wydarzeniach najwyższej rangi. Sukces naszych
klientów to nasz cel.

Oferujemy indywidualne
rozwiązania i pakiety,
aby spełnić Twoje potrzeby.

Po prostu daj nam znać
co potrzebujesz, a my
z przyjemnością pomożemy
stworzyć twoje specjalne
wydarzenie.
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Konferencje



Szkolenia



Targi



Pokazy



Imprezy sportowe



Bankiety



Eventy



Koncerty



Noclegi



Spotkania biznesowe

Oferujemy Państwu gamę pomieszczeń
konferencyjno-szkoleniowych o powierzchni od 60m2 do 400m2. Do organizacji dużych
wydarzeń proponujemy nowoczesną Hale
Eventową o powierzchni 1700m2. Na kuluarowe spotkania biznesowe, procesy rekrutacyjne przygotowujemy elegancki salon
apartamentu Hotelu.
Centrum Konferencyjne Stadion Zawisza
to także bezpieczeństwo i komfort parkowania. 400 bezpłatnych oraz całodobowo
monitorowanych

miejsc

parkingowych.

Obiekt przystosowany jest dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.

SALA KONFERENCYJNA
Sala konferencyjna położona jest w Budynku Głównym naszego Centrum. Mają



480m2 powierzchni sali;



Dowolna aranżacja przestrzeni;



Państwo możliwość organizacji wydarzenia

200m2 lub 280m2 po podziale
dźwiękoszczelną ścianą;

na 400 osób. Przestrzeń możemy podzielić
na dwie części. W sąsiedztwie sali znajduje
się foyer z wyjściem na duży taras widokowy oraz restauracja. Na indywidualne
zamówienie istnieje możliwość wstawienia



Dostęp światła dziennego (rolety);



Klimatyzacja;



Możliwość przeprowadzenia
relacji live z wydarzenia;

mebli wypoczynkowych lub ułożenia parkietu tanecznego (100m2).



Restauracja i duży taras
na poziomie sali;



Ultraszybki internet Wi-Fi



System monitoringu wewnątrz
i na zewnątrz;



Windy i podjazdy dla osób
niepełnosprawnych;

Foyer o całkowitej
powierzchni 136 m2:
 3 ekrany LED TV;
 Powierzchnie promocyjne;
 Przestrzeń magazynowa;



Bezpłatny, monitorowany
parking na 400 pojazdów
w pobliżu budynku;



Całodobowa ochrona;



Możliwość zaaranżowania sali
na bankiet dla 300 osób.

 Szatnie.
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GALERIA SPORTU
BYDGOSKIEGO
SALA SZKOLENIOWA
Wizualne połączenie biznesu i sportu. Wyjątkowa sala położona
w Centrum Konferencyjnym. Autentyczne medale Igrzysk Olimpijskich, inspirujące fotograﬁe ukazujące piękno sportu i rywalizacji.
Poczuj przestrzeń zaprojektowaną z pasją, pokazuj swoje wydarzenie w sposób w jaki nie zobaczą go inni. Wyjście bezpośrednio na
taras Korony Stadionu.
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60m2 powierzchni;



Dostęp światła dziennego;



Klimatyzacja;



W sąsiedztwie restauracja i duży taras ;



Ultraszybki internet Wi-Fi;



System monitoringu wewnątrz i na zewnątrz;



Windy i podjazdy dla osób niepełnosprawnych;



Komfortowe dotarcie na sale z parkingu;



Bezpłatny, monitorowany duży parking;



Całodobowa ochrona.

“EGIT, ACRUM SEDIIS ALICITIL
HUIT, SPECTUIT NORE, PATI
SEREI IGNATUS. IGILICATAM
TAN, QUI PRI NON ALICITIL
CAE TANDEFFRE TAM SENS
TANDEFFRE STRATA.”

VIP ROOM
Jeśli planujesz rekrutację, niewielkie spotkanie biznesowe, oferujemy salonik apartamentu w wysokim standardzie. Gwaran-

HOTEL ZAWISZA
SALA SZKOLENIOWA
Kameralna sala szkoleniowa w nowoczesnej,



75m2 powierzchni;

jasnej aranżacji na wydarzenia dla 60 osób.



Dostęp światła dziennego(rolety);

Położona w Hotelu Zawisza 200 metrów



Klimatyzacja;



Lobby bar na poziomie sali;



Ultraszybki internet Wi-Fi;



System monitoringu wewnątrz i na zewnątrz;

od budynku Centrum Konferencyjnego.

Przygotujemy ofertę zgodną
z twoimi oczekiwanymi.



Podjazd dla osób niepełnosprawnych;



Bezpłatny, monitorowany duży parking;



Całodobowa ochrona.

tujemy wynajem całego apartamentu także
na nocleg. Bezpłatny parking oraz niewielka
odległość od centrum miasta i linii komunikacji publicznej, pozwala na dogodny dojazd
uczestników spotkania.



Klimatyzacja;



Ultraszybki internet Wi-Fi;



TV LCD;



Minibar.

Doskonałe rozwiązanie
dla działów HR.
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HALA EVENTOWA
Szukasz sali z potencjałem na organizację dużego wydarzenia? Potrzebujesz
lokalizacji większej niż sale hotelowe, a mniejszej niż hale widowiskowo sportowe? Oferujemy 1700m2 powierzchni w nowoczesnej Hali Eventowej
na ogrodzonym wszechstronnym kompleksie sportowym.

Z dbałością wspieramy realizację Państwa indywidualnych
projektów. Z nami możesz cieszyć się wydarzeniem.
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Elastyczna – aranżacja wnętrza (gra światłem);



Współpraca z wysokiej klasy ﬁrmami cateringowymi;



Możliwość przeprowadzenia relacji live z wydarzenia;



Możliwość montażu sceny;



Możliwość rozbudowy infrastruktury multimedialnej;



100m2 parkietu tanecznego;



Recepcja i pomieszczenia socjalne dla organizatora;



Bezpłatny, przestronny parking;



Możliwość wjazdu do hali pojazdami osobowymi;



Hotel Zawisza 100m od hali;



Całodobowa ochrona.
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NOCLEGI
Uczestników szkoleń i konferencji zachęcamy do skorzystania z bazy noclegowej Hotelu Zawisza. Hotel
znajduje się w odległości 200 metrów od sali konferencyjnej na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza
Bydgoszcz. W Hotelu znajduje się razem 75 komfortowych pokoi: jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowych
o różnorodnych standardach. Na najbardziej wymagających Gości czekają wygodne apartamenty.
Do dyspozycji jest aż 176 miejsc noclegowych. Hotel idealny dla osób, które nie rozstają się z butami do biegania nawet w czasie podróży służbowej - w pobliżu położony jest Leśny Park Kultury
i Wypoczynku Myślęcinek.


Przestronne pokoje;



Ekran TV LCD (pakiet Cyfra +);



Pyszne śniadania;



Przyjazna i pomocna obsługa;



Wygodne łóżka;



System monitoringu wewnątrz i na zewnątrz;



Czysto i przytulnie;



Całodobowa ochrona;



Klimatyzacja;



Zawsze dostępne miejsce parkingowe.
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Szkolenia inne niż wszystkie
Integracja, praca zespołowa, strefa relaksu
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Jesteśmy gotowi zapewnić dodatkowe

Centrum Odnowy Biologicznej „Zawisza”

atrakcje na naszym obiekcie m.in:

to właściwe miejsce na chwile relaksu.



Strzelnica sportowa;





Infrastruktura biegowa;



Sauna ﬁnska;



Hala gier sportowych;



Sauna na podczerwień;



Hala tenisowa z nawierzchnią akrylową ;



Fizykoterapia;



Odkryte korty tenisowe;



Hydroterapia;



Siłownia;



Rehabilitacja;



Escape Room.



Wykwaliﬁkowana kadra.

Masaż ciała;

Przystań Bydgoszcz
Jeśli poszukują Państwo stylowego obiektu konferencyjnego, zapraszamy do skorzystania z propozycji
Przystani Bydgoszcz. Jedna z najpiękniej położonych sal biznesowych w Bydgoszczy. Znajduje się na malowniczej
Wyspie Młyńskiej, w samym sercu miasta, uważana jest za jedno z najbardziej klimatycznych miejsc
w mieście nad Brdą.



85m2;

 Sala przeszklona (rolety);
 Klimatyzacja;
 Restauracja;
 Internet WIFI;
 Podjazd dla osób
niepełnosprawnych;
 System monitoringu
wewnątrz i na zewnątrz.

Przystań Bydgoszcz to także 44 miejsc noclegowych w komfortowych
pokojach typu twin, z możliwością rezerwacji jako pokoje 1-osobowe,
każdy z pokoi ma swój wyjątkowy, niepowtarzalny charakter mariny.
Do dyspozycji Gości jest także nowoczesna sala ﬁtness, sauna
i gabinet masażu.
Ogromną atrakcją obiektu jest profesjonalna przystań jachtowa,
w której można wypożyczyć

łodzie, kajaki, rowery wodne.

Organizujemy regaty smoczych łodzi. Idealna propozycja na
integrację i wyjątkowe spędzenie czasu w gronie przyjaciół
i współpracowników.
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KONTAKT
Skontaktuj się z nami, aby odkryć więcej

Biznes & Events
STADION ZAWISZA

o Biznes & Events Stadion Zawisza i dowiedz się,
co możemy dla Ciebie zrobić.

Jeśli chcesz zobaczyć nasze powierzchnie
na Twoje wydarzenie bardziej szczegółowo,
możesz je obejrzeć na naszej stronie internetowej.

www.konferencje-zawisza.pl

Zawisza Biznes & Events
85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska 163,


marketing@zawisza.bydgoszcz.pl



+ 48 663 779 235



52 / 588-08-07
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www.zawisza.bydgoszcz.pl

