
Oferta wynajmu

sal konferencyjnych

Wyższa Szkoła Zarządzania

i Bankowości w Poznaniu

ul. Robocza 4

61-538 Poznań

www.wybierzmadrze.pl

http://www.wybierzmadrze.pl/


Szanowni Państwo!

Z wielką przyjemnością przedstawiamy kompleksową ofertę wynajmu sal konferencyjnych Wyższej Szkoły Zarządzania

i Bankowości

w Poznaniu, które nadają się idealnie do spotkań biznesowych, konferencji jak i wystaw o charakterze targowym.

Nowoczesny budynek WSZiB zlokalizowany jest w Poznaniu przy ul. Roboczej 4 i znajduje się zaledwie 1 km 

od dworca kolejowego Poznań Główny, 2 km od Starego Rynku i 1 km od najbliższego centrum handlowego

– Poznań City Center.

Do Państwa dyspozycji oddajemy 12 sal, które łącznie pomieścić mogą 1330 osób, z czego największa 192 osoby,

a najmniejsza 18. Każda z sal wyposażona jest w podstawowy sprzęt audiowizualny: projektor, ekran, nagłośnienie oraz dostęp

do internetu.

Dodatkowo oferujemy skorzystanie z placu wypoczynkowego o powierzchni 300 m², który można dowolnie zaaranżować

np. na piknik, koncert, czy zewnętrzną salę konferencyjną.

Kolejnym atutem naszego obiektu jest monitorowany parking, przylegający bezpośrednio do obiektu, mogący pomieścić

100 samochodów osobowych.

Pragnąc zapewnić jak najlepszy poziom oferowanych usług przedstawiamy również ofertę cateringową i ofertę

na wynajem dodatkowego sprzętu multimedialnego, którą przygotowaliśmy dla Państwa wspólnie z naszymi partnerami – firmą

e-xon (www.e-xon.pl) i Kwirlejka Bistro & Cafe, które posiadają wieloletnie doświadczenie w branży konferencyjnej.

Serdecznie zachęcam do bezpośredniego kontaktu.

Maciej Pietrzyk

M: 512 816 244

E: maciej.pietrzyk@asap-mp.pl

http://www.e-xon.pl/
mailto:maciej.pietrzyk@asap-mp.pl
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Lokalizacja



W najbliższym sąsiedztwie naszej Uczelni znajduje się kilka hoteli, których 

ofertę także gorąco polecamy.

Hotel Topaz ***

ul. Przemysłowa 34A

tel. 61 833 39 04

www.hotel-topaz.pl

Odległość: 400 m

Hotel Włoski ***

ul. Dolna Wilda

8 tel. 61 833 52

62

www.hotelwloski.pl

Odległość: 1,6 km

IBB Andersia Hotel

**** Plac Andersa 3

tel. 61 66 78 000

www.andersiahotel.p

l Odległość: 1,7 km

Hotel Novotel

**** Plac

Andersa 1

tel. 61 858 70 00

www.accorhotels.com

Odległość: 1,7 km

Moderno Hotel

**** ul. Kolejowa

29

tel. 61 664 66 66

www.hotelmoderno.pl

Odległość: 1,9 km

Hotel Mercure

**** ul.

Roosevelta 20

tel. 61 855 80 00

www.mercure.com

Odległość: 2,8 km

http://www.hotel-topaz.pl/
http://www.hotelwloski.pl/
http://www.andersiahotel.pl/
http://www.accorhotels.com/
http://www.hotelmoderno.pl/
http://www.mercure.com/


Sale konferencyjne

*Podane ceny są cenami netto

Lokalizacja Numer sali Ustawienie

teatralne

Ustawienie

szkolne

Powierzchnia cena

do 3 

godzin

każda

kolejna 

godzina

12 godzin

parter 10 76 50 87 m² 300 zł 88 zł 950 zł

parter 11 66 40 87 m² 300 zł 88 zł 950 zł

parter 12 192 156 165 m² 300 zł 110 zł 1 200 zł

parter 13 192 156 165 m² 300 zł 110 zł 1 200 zł

parter 14 76 50 87 m² 300 zł 88 zł 950 zł

piętro I 101 192 156 165 m² 300 zł 110 zł 1 200 zł

piętro I 102 192 156 165 m² 300 zł 110 zł 1 200 zł

piętro I 104 46 32 56 m² 300 zł 66 zł 712 zł

piętro I 108 24 18 27 m2 300 zł 55 zł 594 zł

piętro I 109 76 50 87 m² 300 zł 88 zł 950 zł

piętro I 111 76 50 165 m² 300 zł 110 zł 1 200 zł

piętro II 202 44 30 39 m2 300 zł 66 zł 712 zł



Sale konferencyjne



Multimedia

*Podane ceny są cenami netto

Monitor LCD 80" - profesjonalny, cienkoramkowy 700 zł

Monitor LCD 55" - profesjonalny, cienkoramkowy 300 zł

Monitor LCD 40" - profesjonalny, cienkoramkowy 150 zł

Monitor bezszwowy 46"- do budowania ściany WALL 250 zł

Moniotr LCD dotykowy 60" 700 zł

Monitor LCD dotykowy 40" 300 zł

Projektor 11 000 ANSI FULL HD 1 800 zł

Projektor 7 500 ANSI FULL HD 700 zł

Projektor 5 000 ANSI FULL HD 400 zł

Projektor 4 000 ANSI 200zł

Projektor 3 000 ANSI 150 zł

Notebooki 60 zł

MacBook 80 zł

Ipad 70 zł

Kamera Panasonic FULL HD 300 zł

Mikser VIDEO Roland 400 zł

Skaler VIDEO Kramer 100 zł

Ekran projekcyjny 12m x 4m 1 200 zł

Ekran projekcyjny 8m x 3m 1 000 zł

Ekran projekcyjny 6m x 3,2 - panorama 650 zł

Ekran projekcyjny 4m x 2,2m - panorama 300 zł

Ekran projekcyjny 3m x 3m - do prezentacji 280 zł

Ekran projekcyjny 2,4m x 1,7m - do prezentacji 150 zł



Nagłośnienie

Oświetlenie

*Podane ceny są cenami netto

Set nagośnieniowy QSC, POL-AUDIO - klubowy 800 zł

Odsłuch sceniczny QSC 70 zł

Głośnik QSC 10",12" - aktywny głośnik 70 zł

Mikrofon bezprzewodowy Sennheiser, Shure 70 zł

Mikser dzwiękowy analogowy do 10 wejść mikrofonowych 50 zł

Mikser dziękowy cyfrowy do 32 wejść 250 zł

Set DJ - mikser, 2 CD PIONIER 300 zł

Nagłośnienie wg rideru - idywidualna wycena 0 zł

FlatPar RGB -lampa LED typu par (płaska) 25 zł

LedBar - lampa LED, podłużna 1 m 25 zł

Głowica wash NICK NRG - inteligentna lampa wash, swięcąca

kolorem

100 zł

Głowica spot MACK 550,700 - inteligentna głowica,

GOBO, świecąca strukturę

140 zł

Głowica BEAM SHARPY - inteligenta głowica, bardzo wąski

słup światła

100 zł

Stół do realizacja oświetlenie - HOG, GrandMA 1, DTS 300 zł

Hazer - wytwornica mgły 100 zł

Oświetlenie teatralne typu PC 1000 W 50 zł

Oświetlenie wg rideru - indywidualna wycena 60 zł



Przerwy kawowe

*Podane ceny są cenami netto

Przerwa kawowa economic

Kawa, mleko, cukier 10 zł/os.

22 zł/os. (całodniowa)Herbata, cytryna, cukier

Kruche ciasteczka mix, woda

Przerwa kawowa standard 1

Kawa, mleczko, cukier herbata, cytryna 12 zł/os.

24 zł/os. (całodniowa)Soki owocowe/woda mineralna

Kruche ciasteczka mix

Przerwa kawowa standard 2

Kawa, mleczko, cukier herbata, cytryna, cukier 15 zł/os

28 zł/os (całodniowa)Soki owocowe / woda mineralna

Pieczywo cukiernicze mix

Przerwa kawowa standard 3

Kawa, mleczko, cukier herbata, cytryna, cukier 17 zł/os.

30 zł/os. (całodniowa)Soki owocowe / woda mineralna

Pieczywo cukiernicze mix

Owoce świeże



Lunch

Forma stojąca, szwedzki bufet, stoliki koktajlowe, od 50 osób

*Podane ceny są cenami netto

Poczęstunek 1

Kanapki bankietowe:

• szynką i pomidorkiem

• z musem serowym

• z łososiem i cytrynką

• z jajkiem

• z twarożkiem i rzodkiewką

• z salami

• wegetariańskie

12 zł/os.

Poczęstunek 2

Przekąski zimne – tartinki:

• z szynką i pomidorkiem

• z musem serowym

• z łososiem i cytrynką

• z jajkiem

• z twarożkiem i rzodkiewką

• z salami

• wegetariańskie
- Szaszłyki owocowe

31 zł/os.



Lunch

Forma stojąca, szwedzki bufet, stoliki koktajlowe, od 50 osób

*Podane ceny są cenami netto, powyższe menu jest przykładowe i może ulec zmianie. 

Poczęstunek 3

Przekąski zimne – tartinki:

• z szynką i pomidorem

• z musem serowym

• z łososiem i cytryną

• z jajkiem

• z twarożkiem i rzodkiewką

• z salami

• wegetariańskie

Mini szaszłyk z kurczaka

i warzyw Deska serów

z winogronami Deser:

• mini babeczki z bitą śmietaną

• ciasteczka bankietowe

41 zł/os.

Lunch 1

Dania na ciepło (1,5 porcji / osobę):

• grillowany filet z kurczaka w salsie pomidorowo-warzywnej

• ryż sypki

• mix zielonych sałat z oliwą z oliwek

• kotleciki wieprzowe marynowane w 

musztardzie z karmelizowanymi jabłkami

• ziemniaki opiekane z ziołami

• surówka z buraczków
Napoje: soki owocowe / woda mineralna

27 zł/os.



Lunch

Forma stojąca, szwedzki bufet, stoliki koktajlowe, od 50 osób

*Podane ceny są cenami netto

Lunch 2

Dania na ciepło (1,5 porcji / osobę):

• polędwiczka wieprzowa w czerwonym sosie

• ryż sypki

• bukiet warzyw z wody

• dorsz z masłem ziołowym

• ziemniaki opiekane z ziołami

• surówka z białej kapusty

Napoje: soki owocowe / woda mineralna

33 zł/os.

Lunch 3

Zupa:

•barszcz z pasztecikiem z ciasta francuskiego 200ml/os. 

Dania na ciepło (1,5 porcji / osobę):

• filet z kurczaka w sosie pieczarkowym 180g.

• ryż z warzywami 100g.

• mix zielonych sałat z oliwą z oliwek 100g.

• lasagne ze szpinakiem 180g.

• ziemniaki opiekane z ziołami 100g.

• surówka z białej kapusty 100g.

• sola w sosie tymiankowym 180g.

• surówka colesław 100g.
Napoje: soki owocowe / woda mineralna

44 zł/os



Lunch

Forma stojąca, szwedzki bufet, stoliki koktajlowe, od 50 osób

*Podane ceny są cenami netto

Lunch 4

Przystawka:

• krem z pomidorów z kwaśną śmietaną i bazylią 200ml/os.

Dania na ciepło (1,5 porcji / osobę):

• polędwiczki w sosie śmiatanowym z suszonymi

pomidorami 180g.

• ryż z warzywami 100g.

• mix zielonych sałat z oliwą z oliwek 100g.

• żeberka w sosie musztardowo-ziołowym 180g.

• ziemniaki opiekane z ziołami 100g.

• surówka mix 100g.

• stek z łososia w sosie cytrynowo-koperkowym 180g.

• sałatki: 150g./os.

•sałatka grecka 

Deser :

• sernik klasyczny 120g./os.
Napoje: soki owocowe / woda mineralna 200ml/os.

61 zł/os.



Maciej Pietrzyk

M: 512 816 244

E: maciej.pietrzyk@asap-mp.pll

mailto:maciej.pietrzyk@asap-mp.pl
http://www.wybierzmadrze.pl/

