SALE KONFERENCYJNE
MultiSale Łódź
Ul. Sienkiewicza 85/87, piętro XI lok.8
90-057 Łódź
Oddział łódzki wirtualnego biura – mBiuro położony jest w jednej z najbardziej prestiżowych
dzielnic Łodzi – Manhattan, która mieści się w samym centrum miasta(skrzyżowanie ulic
Sienkiewicza z Piłsudskiego), w sąsiedztwie wizytówki Łodzi, jednej z najdłuższych ulic w Polsce
– Piotrkowskiej. Zapewnia to łatwy i dogodny dojazd z różnych części miasta.
I Średnia sala- Sala konferencyjna w Łodzi przeznaczona jest dla spotkań 6 osobowych - piękny
widok z okna ( 11 piętro), przestronne wnętrze oraz nowoczesny, biznesowy wygląd sali – sprzyja
spotkaniom biznesowym.

II Duża sala- nowoczesna sala przeznaczona dla spotkań do 10 osób, Zielone krzesła idealnie
współgrają z jasną ścianą .Przy dużym prostokątnym stole zasiadają wszyscy uczestnicy konferencji.
Stół ustawiony jest pośrodku Sali konferencyjnej.

MultiSale Wrocław
Plac Solny 14 lok. 3
50-062 Wrocław
Sale znajdują się w samym sercu Wrocławia z dogodną komunikacją i dojazdem z każdej części
miasta. Dookoła biura znajduje się bogate zaplecze restauracyjne oraz handlowe.
Mała Sala - kameralna, przytulna i nowoczesna sala przeznaczona na mniejsze spotkania. Idealna na
rozmowy kwalifikacyjne, bezpośrednie spotkania z kontrahentami czy korepetycje. Sala wyposażona
w dwa oddzielne biurka. W ofercie wynajem stanowiska do indywidualnej pracy w ciszy i spokoju.
Sala wyposażona w tablicę flipchart. Przeznaczona dla 2-5 osób.

\

Średnia Sala - przestronna i jasna sala konferencyjna z widokiem na zabytkowy Plac Solny i
wrocławską Starówkę, co jest jej, docenianym przez Klientów, dużym atutem. Sala idealna na
wieloosobowe spotkania biznesowe. Przeznaczona dla max. 6-8 osób. Wyposażona w tablicę flipchart
oraz rzutnik, a także mobilny telewizor.

Duża Sala - przestronna, świeżo wyremontowana i jasna sala z widokiem na wrocławską Starówkę.
Idealna na konferencje, szkolenia czy kursy dla większej ilości osób. Dzięki możliwości manipulacji
kształtem i układem stołu może zostać on dopasowany do potrzeb Państwa spotkania. Sala
wyposażona w tablicę flipchart oraz rzutnik. Sala mieści aż 16 osób.

MultiSale Kraków
Plac Wolnica 13 lok. 10
31-060 Kraków

Biuro urządzone jest ono w stylu klasycznym. Designem naszego wirtualnego biura zachwycają
się współpracujący z nami klienci. Oferujemy Państwu dwa pomieszczenia. W pierwszym
pomieszczeniu znajduje się recepcja, gdzie swoje stanowisko obejmuje jedna z naszych
wykwalifikowanych asystentek mBiuro. W dalszej części lokalu znajduje się sala konferencyjna.
Sala konferencyjna - sala konferencyjna wyposażona w duży stół konferencyjny mieszczący 8 osób.
W zasobach naszej firmy posiadamy również tablicę flipchart oraz na życzenie Klienta projektor. W
czasie spotkań oferujemy catering (kawa, herbata, zimne napoje)

MultiSale Katowice
ul. Sobieskiego 11 lok. E6
40-082 Katowice
Oddział wirtualnego biura – mBiuro Katowice usytuowane jest w ścisłym centrum Katowic przy
ulicach Sobieskiego i Gliwickiej. Budynek, w którym się znajdujemy dysponuje nowoczesną
przestrzenią biurową, zagospodarowaną na powierzchni starej drukarni w pełni przystosowanej
dla osób niepełnosprawnych. Obiekt posiada również całodobowa ochronę oraz strzeżony płatny
parking przed samym budynkiem. Nasze biuro składa się z trzech pomieszczeń: recepcja, sala
konferencyjna oraz sala gabinetowa. Przestrzeń jest jasna i świeża.
Sala konferencyjna - stworzona dla grupy od 6 do 8 osób, urządzona w eleganckim stylu - biały stół,
zielone, wygodne krzesła, sprzyjające biznesowym spotkaniom.

MultiSale Gdańsk
ul. Szafarnia 11 lok. F8
80-755 Gdańsk
Nasze biuro może pochwalić się atrakcyjnym wnętrzem, a jego konstrukcja jest dwupoziomowa.
Na piętrze dysponujemy salą konferencyjną przeznaczoną do spotkań biznesowych. Natomiast
na parterze znajduje się recepcja oraz poczekalnia, gdzie na jednej ze ścian zamontowane są
drzwi tarasowe, dzięki czemu w sezonie letnim klient opcjonalnie może również poczekać na
swoją kolej na zewnątrz – wśród zieleni, która działa wyciszająco i kojąco.
Sala biznesowa- jest znakomitym miejscem organizacji spotkań biznesowych . Przestronna sala,
utrzymany w ciepłych kolorach wystrój pomieści do 8 osób.

MultiSale Gdynia
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10 lok. B6
81-383 Gdynia
Nasze biuro znajduje się zaraz obok ulicy Świętojańskiej, uznawanej za salon handlowy Gdyni.
Samo biuro mieści się w nowoczesnym biurowcu Art Deco, w którym spotyka się nowoczesna
architektura z klasycznymi rozwiązaniami art deco. Twój adres w tak prestiżowa lokalizacji na
pewno zwróci uwagę kontrahentów. W samym centrum miasta znajduje się wiele ważnych
placówek, kawiarni, restauracji.
Sala konferencyjna - do wynajęcia pozwalająca na organizację mniejszych spotkań lub pracę w
grupach. Jest to idealne miejsce dla Państwa konferencji, szkoleń czy spotkań. Niepowtarzalne
wnętrze z wygodnymi krzesłami, dzięki którym uczestnicy spotkań będą się czuli bardzo komfortowo.

Sala Gabinetowa – kameralna sala idealna do spotkań biznesowych czy negocjacji.

MultiSale Poznań
ul. Sielska 17a,
60-129 Poznań
Nasze wirtualne biuro zlokalizowane jest w budynku o charakterze willi miejskiej, który
architektonicznie jest nowoczesny a jednocześnie osadzony w tradycji.
Budynek posiada 1 kondygnację tj. parter, oraz duży garaż. mBiuro Poznań dysponuje dwoma
komfortowymi pomieszczeniami: recepcją oraz przestronną salą konferencyjną,
Sala konferencyjna - zapewnia odpowiednie warunki do przeprowadzenia spotkania biznesowego,
małego szkolenia bądź realizację innego celu założonego przez organizatora. W sali znajduję się stół
konferencyjny oraz wygodne krzesła, zapewniające komfort podczas spotkania dla wszystkich
uczestników, a także możliwość korzystania z innych narzędzi biurowych.

Multisale Poznań
Ul. Bóżnicza 15 lok. 6
61-751 Poznań
Biuro położone jest w pobliżu ul. Grochowe Łąki i Małe Garbary. Taka lokalizacja
zminimalizuje Twój czas – wszystkie placówki oddalone są o kilka minut drogi od biura. Biuro
wirtualne Poznań otoczone jest wieloma kawiarniami, restauracjami oraz największymi firmami
polskimi i zagranicznymi. Z okien biurowca rozpościera się widok na Ratusz i uliczki Starego
Miasta. W obiekcie przewidziane się miejsca postojowe w hali garażowej.
Sala konferencyjna - Udostępniamy dla Państwa salkę konferencyjną. Biuro jest w pełni
wyposażone, posiada odpowiednie warunki do przeprowadzania spotkań biznesowych, szkoleń, czy
kameralnych negocjacji.

MultiSale Warszawa
ul. Domaniewska 37 lok. 2.43
02-672 Warszawa
Biuro zlokalizowane jest w samym centrum biznesowego Mokotowa – ulicy Domaniewskiej. W
sąsiedztwie oddziału poza wieloma firmami i zagranicznymi korporacjami znajdują się także
liczne banki, restauracje.
Biuro mieści się na drugim piętrze w prestiżowym biurowcu klasy A – Zepter Business Centre,
który zachwyca nie tylko na zewnątrz ale i wewnątrz niepowtarzalną elegancją i klasą.
Sala konferencyjna - o podwyższonym standardzie gabinetowym umożliwia organizację spotkań,
szkoleń, warsztatów. Sala mieszcząca dziesięć osób znajduje się tuż obok biura, mając osobne wejście
daje naszym Klientom poczucie komfortu oraz odrobinę prywatności.

MultiSale Warszawa
al. Solidarności 117 lok. 207
00-140 Warszawa
Drugi warszawski oddział wirtualnego biura mBiuro zlokalizowany jest w dzielnicy
Śródmieście, przy skrzyżowaniu głównych arterii miasta al. Solidarności i al. Jana Pawła II.
Niedaleko biura znajduje się Pl. Grzybowski i Pl. Bankowy – dwa z najbardziej prestiżowych
placów w Warszawie oraz Stare Miasto.
mBiuro Warszawa oferuje trzy klimatyzowane pomieszczenia: salę konferencyjną oraz dwa
gabinety.
Sala konferencyjna - Sześcioosobowa sala konferencyjna to idealne miejsce na spotkania biznesowe,
konferencje, szkolenia. Sala wyposażona jest w tablicę flipchart, projektor multimedialny oraz ekran, a
także posiada dostęp do Internetu Wi-Fi.

Gabinety- to pomieszczenia stworzone z myślą o osobach, które potrzebują spokoju i ciszy do
indywidualnej pracy. Oferujemy dwu- i trzyosobowy gabinet, wyposażone w podstawowe akcesoria
biurowe.

MultiSale Warszawa
ul. Nowogrodzka 50 lok. 515
00-695 Warszawa
Oddział wirtualnego biura mBiuro Warszawa przy ulicy Nowogrodzkiej położony jest w samym
sercu stolicy, tuż obok Pałacu Kultury i Nauki oraz Dworca Centralnego, w sąsiedztwie
najbardziej prestiżowego hotelu w mieście – Hotel Mariott. Taka lokalizacja z całą pewnością
zapewnia doskonałe i bezproblemowe połączenie z głównymi arteriami komunikacyjnymi
miasta.
Nasze biuro składa się z dwóch pomieszczeń – recepcji oraz dużej, przestronnej Sali
konferencyjnej.
Sala konferencyjna- kameralna sala na 10 osób idealna na spotkania biznesowe na życzenie
zapewniamy sprzęt multimedialny (projektor) . Efektowne oświetlenie, wygodne krzesła sprzyjające
spotkaniom biznesowym.

MultiSale Warszawa
Ul. Młynarska 42,
01-171 Warszawa
Mbiuro Warszawa zlokalizowane jest na Warszawskiej Woli. Biuro jest ulokowane w nowym
biurowcu. Atrakcyjna lokalizacja zapewnia łatwy dojazd do Centrum Warszawy oraz lotniska.
Jest to idealne miejsce do spotkań biznesowych.
Sala konferencyjna- W ofercie posiadamy salę konferencyjną do 8 osób. Duże okna z kolorowym
wystrojem z pewnością zachwycą każdego uczestnika spotkania. Nasza Sala sprosta Państwa
wymaganiom. Bezpłatny Internet Wi-Fi sprawi, że konferencje będą prowadzone w optymalnych
warunkach.

Wszystkie Sale konferencyjne ponadto zapewniają wszelkie udogodnienia o wysokim
standardzie:
- projektor multimedialny
- ekran
- flipchart
- sieć bezprzewodową
- serwis kawowy.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi stronami:
www.mbiuro.com
www.multisale.com.pl

