
SALA KONFERENCYJNA
OFERTA WYNAJMU 

LOKALIZACJA

POWIERZCHNIA

NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE

Oferujemy do wynajęcia multimedialną salę konferencyjną, która znajduje się w siedzibie Polskiego Towa-
rzystwa Informatycznego, w Warszawie przy ul. Solec 38. Lokal zlokalizowany jest blisko ścisłego centrum 
miasta, dzięki czemu można skorzystać z dogodnego dojazdu: autobusem, tramwajem, II linią metra oraz 
pociągiem (stacja Powiśle).

Sala konferencyjna o powierzchni 80 m², zarówno w ustawieniu teatralnym, jak i konferencyjnym mieści 
do 60 osób. Mobilna ścianka działowa umożliwia podział na dwa, w pełni funkcjonalne pomieszczenia, po 
około 25 miejsc każde.

Sala konferencyjna wyposażona została 
w dwa zestawy monitorów wielko-
ekranowych �rmy CISCO z serii MX800 
o przekątnej 70”.

Monitory sprzęgnięte są z kamerami po-
dążającymi za głosem, umożliwiającymi 
transmisję FullHD oraz z mikrofonami 
su�towymi i stołowymi.

Rozmieszczenie monitorów, mikrofonów 
i kamer zostało tak zaprojektowane, aby 
utrzymać pełną funkcjonalność również 
po podziale sali na dwie niezależne części. 

Stoły konferencyjne wyposażone są 
w mediaporty, uczestnicy mogą korzystać 
z dedykowanej sieci wi-�. Wyposażenie 
obejmuje także projektor, ekran projek-
cyjny oraz �ipchart. Do dyspozycji gości jest również laptop i drukarka. Sala wyposażona jest w klimatyzację.

PROFESJONALNA, MULTIMEDIALNA

BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ 
Zastosowany system teleinformatyczny bazuje na oprogramowaniu Cisco Uni�ed Communication Manager, 
co zapewnia znakomicie chronione rozwiązania B2B, umożliwiające uczestnikom wideokonferencji bezpie-
czny kontakt ze światem zewnętrznym. 

Zadbano także o szyfrowaną łączność bezprzewodową, a organizatorom wydarzenia przydzielane są indywi-
dualne hasła dostępu.



TRANSMISJA I UDZIAŁ ZDALNY
Zastosowane w sali rozwiązania pozwa-
lają na połączenie z innymi systemami 
i salami wideokonferencyjnymi zlokali-
zowanymi w dowolnym miejscu na 
świecie. Połączenie może być ustano-
wione również z uczestnikami indywi-
dualnymi, którzy posługują się własnymi 
komputerami.

Wszystkie osoby biorące udział w spot-
kaniu mogą korzystać w czasie rzeczywi-
stym z komunikacji głosowej, przekazu 
wideo oraz współdzielenia danych. 

Sprzęt, w który wyposażona jest sala 
umożliwia także nagrywanie odbywają-
cych się wydarzeń.

Dodatkowo, we współpracy z �rmą partnerską proponujemy catering dostosowany do potrzeb naszych klientów.

Firmy i instytucje zainteresowane wynajmem zapraszamy do kontaktu: 

ul. Solec 38 lok. 103 
00-394 Warszawa
www.pti.org.pl
 
tel.: +48 22 838 47 05 
faks: +48 22 636 89 87
e-mail: biurozg@zg.pti.org.pl, 
iwonna.�gurska@zg.pti.org.pl

PTI - Solec

Warstwa bez nazwy

Wszystkie elementy

Oferujemy: 
multimedialną salę konferencyjną mieszczącą ok. 60 osób,
możliwość podziału sali na dwie, w pełni funkcjonalne części,
dogodną lokalizację,
ultranowoczesne wyposażenie,
wideokonferencje z możliwością nagrywania, 
możliwość udziału zdalnego i współdzielenia danych,
dedykowaną, bezpłatną sieć wi-�,
zabezpieczone połączenie sieciowe,
catering dopasowany do potrzeb zamawiającego,
konkurencyjne ceny wynajmu.
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