Szkolenia nad morzem
Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew… Tak rozbrzmiewają słowa najsłynniejszej
romantycznej ballady, przez którą każdy z nas nie jeden raz się rozmarzył. Niestety nie jest to czas na
przechadzki gołą stopą po bialutkim piasku, a czas szkoleń, bankietów, konferencji i intensywnej
pracy umysłowej. Dlatego postanowiliśmy połączyć dla Was morski akcent z eventem szkoleniowokonfrencyjnym…
Nasz lokal mieści się w samym sercu Gdyni, przy Alei Topolowej.
W trakcie przerwy od konferencji uczestnicy mogą udać się na krótki spacer wzdłuż Bulwaru
Nadmorskiego, zaczerpnąć oddechu i jodu i wrócić ze świeżym umysłem z powrotem do pracy.
Nie bójcie się, że nie zapewnimy Wam dogodnych warunków do pracy! Mamy w posiadaniu
profesjonalne rzutniki, ekrany, telewizory LCD, nagłośnienie, mikrofony, flipchart, WIFI. W zależności
od preferencji istniej możliwość z korzystania ze światła dziennego lub zaciemnienia lokalu. W
centralnym punkcie klubo-restauracji znajduje się scena, którą wykorzystać można w trakcie eventu
jako miejsce dla Prelegenta lub powierzchnię wystawienniczą. Jeżeli macie ochotę na oryginalne
spotkanie, jesteśmy wstanie zorganizować dla Was nawet ciekawą muzykę na żywo!
Nie zapominajmy, że Jedz Pij Tańcz to nie tylko klub, ale także restauracja więc zadbamy o Wasze
brzuchy i przygotujemy profesjonalny i smaczny catering.
Na koniec chcielibyśmy Was poinformować, że zapewnimy parking i miejsca postojowe w specjalnej
cenie 1zł/godzinę ( parking mieści się 10 metrów od Jedz Pij Tańcz).
Chcecie dowiedzieć się więcej? Zapoznajcie się z poniższą ofertą

Wynajem Lokalu na wyłączność w dniach poniedziałek- czwartek:
Ilość Osób
Max. 40 osób

Wynajem na 8 godziny

Kolejna godzina

1000,00PLN netto

100,00PLN netto

*Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
** powyższa cena możliwa jest jedynie przy wykupieniu któreś z naszych ofert cateringowych

Sala wyposażona jest w podstawowy sprzęt szkoleniowo- konferencyjny:
- rzutnik multimedialny
- ekran
- flipchart z flamastrami
- mikrofon bezprzewodowy
- wskaźnik
- Internet bezprzewodowy
- telewizory LCD

Koszty dodatkowych zamówień:
- sprzęt nagłośnieniowy- mikser, głośniki na statywach, okablowanie (jako dodatkowe nagłośnienie)
16,00PLN netto/godzina
- ekran projekcyjny do tylnej projekcji 16,00PLN netto/godzina

Oferta cateringowa, aby nie burczało Wam w brzuszku:

Przerwa kawowa:
Złote Piaski - 25,00 PLN netto / os.
Kawa, herbata, woda mineralna, owoce, soki owocowe
Przystojny Marynarz- 25,00 PLN netto/ os.
Kawa, herbata, woda mineralna, kruche ciasteczka, ciasto domowe
Morza szum - 30,00 PLN netto/ os.
Kawa, herbata, woda mineralna, kruche ciasteczka, półmiski kanapek
Perła Bałtyku - 40,00PLN netto / os.
Kawa, herbata, woda mineralna, świeżo wypiekane croissanty, granola z owocami i jogurtem
naturalnym, smoothie owocowe, ciasteczka francuskie nadziewane jabłkami, pudding chia z owocami

Lunch:
2 daniowy lunch - 20,00PLN netto / os.
Przykładowe menu:
zupa: krem z pomidorów
danie główne: filety z kurczaka w sosie pieczarkowym z ziemniaczkami puree i sałatką z sosem
winegret

KONTAKT:
Dorota Richert
Manager ds. sprzedaży
Tel.: +48 505 311 488
e-mail: drichert@atutnr.pl
MIEJSCE:
Jedz Pij Tańcz
Al.Jana Pawła II 9
(Aleja Topolowa,
przy Parku Rady Europy)
81-345 Gdynia

