Cennik sal konferencyjnych

Wynajem na godziny (bez
sprzętu) ceny netto

ceny brutto

120,00 zł/h
90,00 zł/h
90,00 zł/h
70,00 zł/h
50,00 zł/h
40,00 zł/h
200,00 zł/dzień

147,60 zl
110,70zl
110,70zl
86,10zl
61,50zl
49,20zl
246,00zl

Sala B+C firmy z zewnątrz
Sala B+C najemcy
Sala B,C,D firmy z zewnątrz
Sala B,C,D najemcy
Sala A firmy z zewnątrz
Sala A Najemcy
Strefa FOYER

Cennik sprzętu konferencyjnego
Sprzęt do wideokonferencji
Stolik koktajlowy (5 sztuk)

netto

Cennik parkingów "Parking Konferencyjny"
Konferencja do 25 uczestników do 4h
Konferencja do 25 uczestników powyżej 4 h
Konferencja na więcej niż 25 uczestników poniżej 4 h
Konferencja na więcej niż 25 uczestników powyżej 4 h

netto

Stojak z materiałami promocyjnymi w holu recepcyjnym
Potykacz/reklama podświetlona
Reklama multimedialna na monitorze w holu recepcyjnym

ceny brutto

700,00 zł
500,00 zł
450,00 zł
400,00 zł
-----

861,00zl
615,00zl
553,50zl
492,00zl

Wynajem powyżej 6 h
(sala wraz ze sprzętem - rzutnik,
flipchart, mikrofony) ceny netto

ceny brutto

1 000,00 zł
850,00 zł
800,00 zł
700,00 zł
-----

1230,00zl
1045,50zl
984,00zl
861,00 zł
-----

brutto
50,00 zł/dzień
30,00 zł/dzień

61,50 zł
36,90 zł
brutto

150,00 zł
300,00 zł
300,00 zł
600,00 zł

netto
Cennik powierzchni reklamowej na terenie GPP
Reklama w windach 100x70
1 000,00 zł/miesiąc
Reklama w windach 297x420
500,00 zł/miesiąc
Reklama na szlabanie
700,00 zł/miesiąc
Roll'up w holu windowym szer do 100 cm , wielkość nie więcej niż
700,00 zł/miesiąc
2 m2
Roll'up w holu recepcyjnym szer do 100 cm , wielkość nie więcej
700,00 zł/miesiąc
niż 2 m2
Roll'up w Sali konf. szer do 100 cm , wielkość nie więcej niż 2 m2

Wynajem do 6 h
(sala wraz ze sprzętem - rzutnik,
flipchart, miktrofony) ceny netto

184,50 zł
369,00 zł
369,00 zł
738,00 zł
brutto
1 230,00 zł
615, 00 zł
861,00 zł
861, 00 zł
861, 00 zł

700,00 zł/miesiąc

861, 00 zł

500,00 zł/miesiąc
do uzgodnienia
30,00 zł/dzień/netto

615, 00 zł
36,90 zł

VAT 23%
wynajem powyżej 24h

rabat 10% od cen cennikowych

wynajem powyżej 40h

rabat 20% od cen cennikowych

wynajem powyżej 60h

rabat 30% od cen cennikowych

