
OFERTA 
KONFERENCYJNA



STREFA KAMERALNYCH SPOTKAŃ     VIP ROOM 

Oferujemy dwa nowocześnie zaprojektowane pokoje o wysokim standardzie, które pozwalają na organizację 
rozmów biznesowych w kameralnych warunkach, rozmów kwalifikacyjnych lub mniejszych szkoleń czy 
spotkań firmowych dla maksymalnie 8 osób.

Istnieje możliwość wynajmu pomieszczenia wraz z zapleczem sanitarnym i kuchennym. 

Pokój konferencyjny

Cena za 1 godz. 70 zł + VAT

Cena za cały dzień (8 godz.) * 300 zł + VAT

Pokój konferencyjny wraz z zapleczem sanitarnym i kuchennym

100 zł +VAT

600 zł +VAT

Cena za 1 godz.

Cena za cały dzień (8 godz.) *

* Przy skorzystaniu z wynajmu całodniowego powitalna kawa gratis.

Wyposażenie pokoju konferencyjnego:

n Telewizor LCD
n Laptop
n Nielimitowany dostęp do Internetu bezprzewodowego
n Możliwość całkowitego zaciemnienia pokoju 

konferencyjnego

Ponadto zapewniamy:
n Obsługę techniczną  w trakcie trwania spotkania
n Bezpłatne miejsca parkingowe dla uczestników 

spotkania

Dodatkowo płatne:

n Flipchart z kartkami, flamastry 50 zł + VAT
n Przerwa kawowa wg cennika

Podane powyżej ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%. 



PAKIET KONFERENCYJNY     DLA MAŁYCH GRUP (DO 120 OSÓB) 

W ramach Pakietu Konferencyjnego oferujemy Państwu salę konferencyjną „Lato” oraz „Jesień” dostosowaną do liczby uczestników. 

Sala konferencyjna LATO

Sala konferencyjna JESIEŃ

Powierzchnia

290 m

2130 m

Ilość osób

Układ teatralny Układ szkolny Układ podkowa

80 40 50

120 60 75

Lato

Lato Jesień

Jesień

*Każda kolejna rozpoczęta godzina 
płatna dodatkowo 70 zł + VAT.

-10 % 
przy wynajmie 

sali konferencyjnej 
w poniedziałek 

Ilość osób
Cena (8 godz.)* 

9-40

41-70
71-100

101-120

320 zł + VAT
420 zł + VAT
520 zł + VAT

600 zł + VAT

wt. - ndz.

-15 % rabatu przy co trzecim wynajmie sali konferencyjnej przez danego Klienta. 
Rabat obowiązuje przez 1 rok od czasu pierwszego wynajmu. 

Wyposażenie sali konferencyjnej:

n Rzutnik multimedialny, ekran
n Nagłośnienie
n Mikrofon
n Mównica
n Whiteboard
n Nielimitowany dostęp do Internetu bezprzewodowego
n Możliwość całkowitego zaciemnienia sali

Ponadto zapewniamy:
n Obsługę techniczną w trakcie Wydarzenia
n Bezpłatne miejsca parkingowe dla uczestników Wydarzenia

Dodatkowo płatne:
n Flipchart z kartkami, flamastry   50 zł + VAT
n Dodatkowy mikrofon                     50 zł + VAT
n Laptop                                                50 zł +VAT

Na życzenie klienta istnieje możliwość odpłatnego zorganizowania obsługi 
cateringowej i grupowego transportu dla uczestników Wydarzenia.

Podane powyżej ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%. Promocje i rabaty obowiązują od 01.03. do 31.12.2016 r. i  nie sumują się. 



SALE KONFERENCYJNE     DLA  GRUP POWYŻEJ 120 OSÓB 

Lato

Lato Jesień

Jesień

*Każda kolejna rozpoczęta godzina płatna dodatkowo 70 zł + VAT.

-10 % 

Sala konferencyjna ZIMA

Powierzchnia

2274 m

Ilość osób

Układ teatralny Układ szkolny Układ podkowa

200 100 127

220 110 140

przy wynajmie 
sali konferencyjnej 

w poniedziałek 
Cena (8 godz.)* 

wt. - ndz.

Sala konferencyjna ZIMA + WIOSNA

Sala konferencyjna LATO + JESIEŃ

2631 m

2220 m

Sala konferencyjna WIOSNA 2357  m 300 150 190

520 260 330

890 zł + VAT

990 zł + VAT

1190 zł + VAT

2100 zł + VAT

-15 % rabatu przy co trzecim wynajmie sali konferencyjnej przez danego Klienta. 
Rabat obowiązuje przez 1 rok od czasu pierwszego wynajmu. 

Wyposażenie sali konferencyjnej:
n Rzutnik multimedialny, ekran
n Nagłośnienie
n Mikrofon
n Mównica
n Whiteboard
n Nielimitowany dostęp do Internetu bezprzewodowego
n Możliwość całkowitego zaciemnienia sali 

Ponadto zapewniamy:
n Obsługę techniczną w trakcie Wydarzenia
n Bezpłatne miejsca parkingowe dla uczestników Wydarzenia

Dodatkowo płatne:

n Flipchart z kartkami, flamastry   50 zł + VAT
n Dodatkowy mikrofon                     50 zł + VAT
n Laptop                                                50 zł +VAT

WiosnaZima

Podane powyżej ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 23% . Promocje i rabaty obowiązują od 01.03. do 31.12.2016 r. i  nie sumują się. 

Na życzenie klienta istnieje możliwość odpłatnego 
zorganizowania obsługi cateringowej i grupowego 
transportu dla uczestników Wydarzenia.



PAKIETY KONFERENCYJNE     OFERTA GASTRONOMICZNA 

49 zł 
+VAT/
OSOBĘ

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z naszego wyjątkowego Pakietu Konferencyjnego. 
Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom naszych Klientów stworzyliśmy niezwykle atrakcyjną 
propozycję umożliwiającą organizację szkolenia czy konferencji.

Informacje dodatkowe:
Oferta obowiązuje w terminie od 01.03-30.11.2016 r
Oferta obowiązuje dla grup od 25 do 120 osób.
Przy mniejszej ilości osób ceny ustalane są indywidualnie.

Przykładowe menu:

Wyposażenie sali konferencyjnej:
n Wyposażenie w sprzęt audiowizualny i nagłośnienie
n Nielimitowany dostęp do Internetu bezprzewodowego
n Możliwość całkowitego zaciemnienia sali

Ponadto zapewniamy:
n Obsługę techniczną w trakcie Wydarzenia
n Bezpłatne miejsca parkingowe dla uczestników Wydarzenia

Podane powyżej ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%. Promocje i rabaty nie sumują się. 

PRZERWY KAWOWE

Przerwa jednorazowa

Przerwa całodniowa

10 zł +VAT/os.

15 zł +VAT/os.

Cena zawiera:

Świeżo parzona kawa (w termosach)
Wybór herbat
Woda mineralna 
Wybór kruchych ciasteczek

Opcje dodatkowe:

Kanapki bankietowe:  12 zł netto       3szt./os.
Sok owocowy:               10 zł netto       500 ml

Całodzienna przerwa kawowa

Lunch serwowany
Sala konferencyjna wraz z wyposażeniem

W cenie:

Całodzienna przerwa kawowa:
Kawa, herbata, dodatki, ciastka kruche, woda mineralna

Lunch serwowany:
Zupa pieczarkowa z groszkiem ptysiowym
Filet z kurczaka zapiekany w porach z parmezanem
Ziemniaki z koperkiem
Surówka z czerwonej kapusty
Soki 100%, woda mineralna z cytryną - 250 ml/os.



ZAPRASZAMY 
DO SKORZYSTANIA
Z NASZEJ OFERTY

BYDGOSKIE CENTRUM TARGOWO-WYSTAWIENNICZE

tel. 52 585 94 72, 52 585 94 73

e-mail: biuro@bctw.pl

www.bctw.pl

Konin
116 km

Poznań
130 km

Szczecin
258 km

Koszalin
192 km

Gdańsk
167 km

Warszawa
309 km
Łódź
205 km

Toruń
45 km ul.Gdańska 187 

85-674 Bydgoszcz

Polub nas na facebooku
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