SEMINÁRNE
MIESTNOSTI
SLOVENSKO
BRATISLAVA

ARUBA BUSINESS CENTER
SEMINÁRNE MIESTNOSTI
Business Center ARUBA ponúka svojim nájomníkom ako i externým záujemcom niekoľko
druhov školiacich miestností. Pokojná pracovná atmosféra business centra prispieva
k úspešnému priebehu školení. Náš tím rád
prevezme celkovú organizáciu, koordináciu a
priebeh Vášho podujatia.
Naši medzinárodne pôsobiaci klienti sa rozhodujú pri usporiadaní seminárov, školení či
iných podujatí pre Aruba Business Center na
základe dobrej atmosféry v budove ako aj z
dôvodov dobrej dostupnosti do centra mesta.

3 x meetingová miestnosť á 36,60 m²
Kongresová miestnosť á 167 m² deliteľných
na 3 časti
Moderná technika v konferenčnej miestnosti ako aj vo všetkých meetingových
priestoroch
Konferenčná technika:
Flipchart, plátno prenosné ako i zabudované - grátis
Projektor, mikrofón, internetové pripojenie prenajateľné podľa potreby
Catering prestávky možno zabezpečiť
priamo v reštaurácii nachádzajúcej
sa priamo v budove.

SK-821 04 BRATISLAVA
Galvaniho 7/D
3 meetingové miestnosti
Kongresová miestnosť
Moderná technika

ARUBA BUSINESS CENTER
VYUŽITIE MIESTNOSTÍ
3 x meetingová miestnosť á 36,60 m²
Kapacita závisí od zvoleného rozloženia
stolov, max 15 – 20 osôb
Školské sedenie vo forme U alebo O
Kinosedenie
Denné svetlo

Kongresova miestnost‘
167 m2 deliteľnych na 3 časti (max. 150 osob
pri kinosedeni) s veľkou sklennou stenou a
denným svetlom.
Kapacita závisí od zvoleneho rozloženia stolov 1 časť:
Školské sedenie do 20 osôb
U - forma do 20 osôb
Kinosedenie do 35 osôb
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KONTAKT PRE ĎALŠIE
INFORMÁCIE
ARUBA BUSINESS CENTER S.R.O.
T +421 2 32 66 02 – 11
M +421 917 345 668
F +421 2 32 66 02 - 10
E management@aruba-bc.com
I www.aruba-bc.com

V prípade záujmu alebo nezáväzného termínu na
prehliadku nás neváhajte kontaktovať. Uvítame
tiež dlhodobú spoluprácu s organizátormi školení
a rôznych podujatí. Ceny za prenájom miestností
budú stanovené individuálne v závislosti od rozsahu využitia.

3 meetingové miestnosti
Kongresová miestnosť
Optimálne dopravné spojenie
V blízkosti letiska
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