OFERTA DLA BIZNESU
Konferencje
bankiety
szkolenia

Sala konferencyjno-bankietowa Nowa Baśń

Sala bankietowo-konferencyjna Nowa Baśń to nowoczesny, elegancki obiekt
zlokalizowany blisko ścisłego centrum Nysy. Przestronna, funkcjonalna sala pozwala
zorganizować duże konferencje, szkolenia, spotkania biznesowe i bankiety.
Nowa Baśń oferuje łącznie 650 m2 powierzchni konferencyjno-bankietowej z pełnym
zapleczem multimedialnym – rzutnikami i ekranami o powierzchni 6 na 4 metry,
profesjonalnym nagłośnieniem, w tym bezprzewodowymi mikrofonami, mikrofonami
nausznymi, flipchartami, dostępem do internetu. W ramach potrzeb organizujemy kabiny
dla tłumaczy symultanicznych. Obiekt posiada system ścian przesuwnych, umożliwiający
oddzielenie lub połączenie obu sal konferencyjnych.
Organizujemy spotkania biznesowe, odczyty, sympozja, konferencje, szkolenia i imprezy
integracyjne różnej wielkości – od mniejszych, po wielkie – nawet na 400 osób. Posiadamy
zamknięty parking wewnętrzny, zaplecze gastronomiczne i pokoje w Hotelu Confero oraz
w  Confero Basic.
Mniejsze wydarzenia można zorganizować w naszej pięknej Restauracji Kredens.

www.nowa-basn.pl

Sale konferencyjne

Sala nr 1

Sala nr 2

330 m
(dł. 15 m, szer. 22m)

315 m2
(dł. 15 m, szer. 21 m)

2

Cena: od 150 zł/h

Układ krzeseł i stołów na salach konferencyjnych

Kino/teatr - 200 osób

Klasa - 60 osób

zapewniamy
•
•
•
•
•

Podkowa – układ zewnętrzny
- 56 osób

Podkowa – układ wewnętrzny
i zewnętrzny - 94 osoby

Narada
- 44 osoby

rzutniki multimedialne oraz ekrany o wielkości 6 na 4 m
profesjonalne nagłośnienie, mikrofony
flipchart
dostęp do internetu
bezpłatny, strzeżony parking

Istnieje możliwość organizacji dwóch równoległych, bezkolizyjnych konferencji przez
jednego organizatora. Kalkulacje cenowe wydarzeń ustalane są indywidualnie w zależności
od preferowanego zakresu usług. Oferujemy atrakcyjne ceny przy zamówieniach na pakiet
usług (wynajem sali, usługa gastronomiczna, usługa hotelowa).

Zaplecze hotelowe
Posiadamy rozbudowaną bazę noclegową od apartamentów po pokoje dwu-, trzyi czteroosobowe w trzygwiazdkowym Hotelu Confero oraz w Confero Basic. Łącznie
posiadamy 110 miejsc noclegowych w wysokim i średnim standardzie.

www.nowa-basn.pl

www.nowa-basn.pl

Warunki płatności
Na 30 dni przed imprezą należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30% szacunkowych kosztów.
Pozostałą część należności reguluje się w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.

OGólne warunki realizacji imprezy
1. Usługi gastronomiczne – ostateczna ilość osób korzystających z posiłków powinna być
potwierdzona najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem imprezy.
2. Noclegi. Anulacja lub zmiana ilości zarezerwowanych pokoi powinna nastąpić najpóźniej
28 dni przed terminem realizacji imprezy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Z chęcią udzielę państwu wyczerpujących odpowiedzi na każde pytanie
Manager: 516 006 642 / kontakt@nowa-basn.pl

Nowa Baśń / sala bankietowo-konferencyjna / ul. Piłsudskiego 40B / 48-303 Nysa
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