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Oferta wynajmu sal konferencyjnych na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach

Jeżeli planujecie Państwo organizację konferencji, spotkania informacyjnego, szkolenia lub potrzebujecie komfor-
towego miejsca na spotkanie z partnerem biznesowym to nasza oferta z pewnością będzie dla Państwa idealnym 
rozwiązaniem.

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach oferuje 2 sale, mogące sprostać każdej formie szkoleń, 
konferencji o łącznej powierzchni sal 195 m². Sale konferencyjne zlokalizowane są w terminalu B na II piętrze. 
Oferujemy również możliwość zorganizowania spotkań biznesowych. Poniżej przedstawiamy zestawienie ich naj-
ważniejszych cech.

* przy wydłużonych umowach najmu możliwość negocjacji cenowych

WYPOSAŻENIE STAŁE

WYPOSAŻENIE PRZENOŚNE (dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu)

Nazwa
Pow.
[m²]

Liczba 
dostępnych miejsc

Cena za 
godzinę

Cena za każdą 
godzinę powyżej 

6 godzin

Cena za 
dzień

1. Sala konferencyjna ALFA 120
24 przy stołach

30 w układzie kinowym
99 zł 60 zł 800 zł

2. Sala konferencyjna DELTA 75 28 przy stołach 99 zł 60 zł 800 zł

ALFA DELTA

1. Projektor multimedialny + –

2. Telewizor LCD + +

3. Klimatyzacja + +

4. Internet (Wi-Fi) + +

5. System wideokonferencyjny – –

6. Ekran rozwijany stały + –

7. Oświetlenie przystosowane do prowadzenia prezentacji + +

8. Zaciemnienie sali + + 

9. System nagłośnienia + –

ALFA DELTA

1. Ekran rozwijany przenośny + +

2. Projektor multimedialny + +
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Na życzenie zapewniamy obsługę techniczną konferencji.
Istnieje możliwość skorzystania ze sprzętu audiowizualnego za dodatkową opłatą:
• Projektor multimedialny 140 zł – do 4 godzin 

 280 zł – cały dzień
• Komputer 120 zł – do 4 godzin 

 240 zł – cały dzień
• Ekran rozwijany przenośny 70 zł – do 4 godzin 

 140 zł – cały dzień

Dla potrzeb klientów, istnieje możliwość zorganizowania przerw kawowych. Zamówienie należy składać w firmie 
latam-sobie.pl: +48 696 289 361, biuro@latam-sobie.pl

Wynajem naszych sal konferencyjnych jest dobrą alternatywą wobec zdecydowanie droższych i mniej atrakcyj-
nie położonych sal konferencyjnych czy ośrodków szkoleniowych. Przyjemna atmosfera i profesjonalizm sprawia, 
że nasi klienci są usatysfakcjonowani i zadowoleni.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty wynajmu.

Sala ALFA

Sala DELTA

mailto:biuro%40latam-sobie.pl?subject=

