CENTRUM BIZNESU
W SERCU MIASTA

CENTRUM BIZNESU
W SERCU MIASTA
WenderEDU Business Center to miejsce polecane przez trenerów, firmy szkoleniowe i samych
uczestników. Dysponujemy salami o różnych metrażach, które wyposażyliśmy w profesjonalny
sprzęt, klimatyzację, meble oraz akcesoria szkoleniowe. Zaplecze hotelowe, organizacja
cateringu, parking sprawiają, że nasze sale zdają egzamin zarówno przy konferencjach,
szkoleniach biznesowych, jak i kameralnych spotkaniach czy warsztatach.

WenderEDU
WenderEDU to miejsce otwarte na ludzi i ich
inicjatywy.
Odpowiadając
na
aktualne
potrzeby rynku, dbając o wspólny rozwój,
proponujemy usługi szyte na miarę.

jedno miejsce
Mamy to szczęście, że jesteśmy na Ostrowie
Tumskim - najstarszej części Wrocławia. Może
zatem piękne otoczenie naszego budynku,
może indywidualne i elastyczne podejście do
potrzeb klientów sprawia, że działamy jak
magnes. Obiekt nietypowy z typową dla siebie
wrażliwością na gościa.

wiele możliwości
Od lat budujemy współpracę, bazując na
jasnych zasadach. Tworzymy oferty bez
ukrytych kosztów, które w pełni obrazują
nasze usługi. A te z kolei świadczymy z
największą starannością, mając tym samym
swój wkład w rozwój biznesu.

SALA
SMART

2

105m

powierzchnia sali

szybki Internet Wi-Fi
sieć LAN | światłowód

klimatyzacja

światło dzienne
z możliwością zaciemnienia

ekran, flipchart,
akcesoria szkoleniowe

projektor
multimedialny

komputer
dla prowadzącego

preparat do dezynfekcji rąk
i instrukcje sanitarne

W CENIE WYNAJMU

największa sala | szkolenia| wykłady|
konferencje| widok na Muzeum Narodowe i Odrę

DODATKOWO

catering obiadowy

przerwy kawowe

usługi poligraficzne

parking

noclegi

wynajem sprzętu

SALA
PREMIUM

61m

2

powierzchnia sali

szybki Internet Wi-Fi
sieć LAN | światłowód

klimatyzacja

światło dzienne
z możliwością zaciemnienia

ekran, flipchart,
akcesoria szkoleniowe

projektor
multimedialny

komputer
dla prowadzącego

preparat do dezynfekcji rąk
i instrukcje sanitarne

W CENIE WYNAJMU

konferencje | szkolenia biznesowe | prezentacje | warsztaty
widok na Muzeum Narodowe i Odrę

DODATKOWO

catering obiadowy

przerwy kawowe

usługi poligraficzne

parking

noclegi

wynajem sprzętu

SALA
PRESTIGE

58m

2

powierzchnia sali

szybki Internet Wi-Fi
sieć LAN | światłowód

klimatyzacja

światło dzienne
z możliwością zaciemnienia

ekran, flipchart,
akcesoria szkoleniowe

projektor
multimedialny

komputer
dla prowadzącego

preparat do dezynfekcji rąk
i instrukcje sanitarne

W CENIE WYNAJMU

szkolenia biznesowe | egzaminy | warsztaty
widok na Muzeum Narodowe i Odrę

DODATKOWO

catering obiadowy

przerwy kawowe

usługi poligraficzne

parking

noclegi

wynajem sprzętu

SALA
BUSINESS

43m

2

powierzchnia sali

szybki Internet Wi-Fi
sieć LAN | światłowód

klimatyzacja

światło dzienne
z możliwością zaciemnienia

ekran, flipchart,
akcesoria szkoleniowe

projektor
multimedialny

komputer
dla prowadzącego

preparat do dezynfekcji rąk
i instrukcje sanitarne

W CENIE WYNAJMU

kameralna narożna sala | szkolenia| coaching |
spotkania biznesowe | widok na Muzeum Narodowe i Odrę

DODATKOWO

catering obiadowy

przerwy kawowe

usługi poligraficzne

parking

noclegi

wynajem sprzętu

SALA
ONLINE
Od lat tworzymy miejsce polecane przez trenerów, prelegentów i uczestników szkoleń.
Naturalnym, w aktualnej sytuacji, jest przejście do szkoleń obywających się w wirtualnej
rzeczywistości i webinarów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, przygotowaliśmy w pełni
profesjonalne miejsce dla osób przeprowadzających usługi szkoleniowe zdalnie. Zapewniamy
warunki techniczne dające komfort pracy, wygodę działania i świetny odbiór uczestników.

centrum miasta
Ostrów Tumski

miejsce parkingowe

szybki Internet Wi-Fi
sieć LAN | światłowód

profesjonalne miejsce do
pracy i spotkań online

bezpłatny test
urządzeń

profesjonalny sprzęt
multimedialny

oświetlenie

akcesoria szkoleniowe

elastyczne warunki
wynajmu

własny węzeł sanitarny
(kabina prysznicowa i toaleta)

czysto i bezpiecznie

recepcja
w obiekcie

SALA
ONLINE
Plan oraz metraż sali
lokalizacja | 2 piętro obiektu
charakterystyka | jasna, przestronna
2

1. pomieszczenie A| 20,8 m
2
2. pomieszczenie B | 5,2 m
2
3. łazienka | 3,4 m

łączna powierzchnia | 29,4 m

1

2

3

2

Wiemy jak ważna jest skuteczność. Zatem zapraszamy na bezpłatne spotkanie
w celu sprawdzenia i przetestowania naszych rozwiązań.

Parametry techniczne
Poly Studio
urządzenie typu "all in one" do wideokonferencji z czujnikiem obrazu 4k, 6-elementowym
zestawem mikrofonów, szerokopasmowymi głośnikami stereo i unikalnymi technologiami,
takimi jak śledzenie głosu i kadrowanie. Kompatybilność ze wszystkimi aplikacjami,
które obsługują standardowe sterowniki audio i wideo USB.
kamera
120° kąt widzenia
rozdzielczość rejestrowania UHD 2160p (4K)
automatyczne kadrowanie osób i śledzenie osoby mówiącej
5-krotny zoom / funkcja elektronicznego obracania, pochylania i zoomu (ePTZ)
2 zaprogramowane ustawienia kamery
dźwięk
rozmowy w trybie full-duplex
redukcja echa akustycznego i wyciszanie zakłóceń tła, elementy sterujące wyciszaniem
mikrofony stereofoniczne: 6-częściowy zestaw mikrofonów wychwytujących głos, 3,7-metrowy zasięg
mikrofonu, pasmo przenoszenia od 120 Hz do 16 kHz
głośniki stereo: pasmo przenoszenia od 100 Hz do 20 kHz, wyjście 90 dB przy 0,5 m

SALE
SZKOLENIOWE
LICZBY OSÓB W UKŁADACH SAL
UCZESTNICY + PROWADZĄCY

TEATRALNY

2

100+6

105m

PREMIUM
2

PRESTIGE
2

BUSINESS

szybki Internet Wi-Fi
sieć LAN | światłowód

64+6

60+6

40+6

60+6

36+6

30+4

16+4

22+4

34+4

22+4

16+6

28+6

20+6

12+4

18+4

14+4

idealna na spotkania
z widokiem na Muzeum Narodowe

50+6

58 m

klimatyzacja

PODKOWA
pusta

wygodna sala na wysokim parterze
z widokiem na Muzeum Narodowe

50+4

61m

2

GRUPOWY KONFERENCYJNY PODKOWA
pełna

największa sala
z widokiem na Muzeum Narodowe

SMART

43 m

KLASOWY

32+6

16+6

jasna i przejrzysta, narożna sala
z widokiem na Muzeum Narodowe

35+4

ekran multimedialny
flipchart i akcesoria

18+4

12+4

projektor
multimedialny

Galerie zdjęć znajdą Państwo na naszej stronie
www.wenderedu.pl/sale-szkoleniowe.

dostęp do światła
z opcją zaciemnienia

komputer dla
prowadzącego

CATERING
PRZERWY KAWOWE
Wspólna kawa sprzyja współpracy, dlatego podczas szkoleń oferujemy przerwę kawową
oraz dodatkowo lunch. Zapewniamy wysoką jakość i właściwą oprawę spotkań.
Poniższe propozycje potraktujmy jako początek rozmów o tym, co może towarzyszyć szkoleniom.

przerwa kawowa | standard
przekąski
zestaw ciastek | ok. 80 g
owoc | np. jabłko, banan, winogrono
mix świeżych warzyw - np. marchewka,
rzodkiewka, pomidorek | ok. 250 g

na osobę

napoje
woda mineralna | 0,5 l
herbaty pojedynczo pakowane w 4 smakach
kawa z ekspresu

cukier biały i brązowy, cytryna, mleko

przerwa kawowa | mini
na osobę

napoje
woda mineralna | 0,5 l
herbaty pojedynczo pakowane w 4 smakach
kawa z ekspresu

cukier biały i brązowy, cytryna, mleko

Przerwa kawowa dostępna jest w dwóch opcjach: indywidualne pakiety dla
uczestnika lub bufet w sali. Nielimitowany dostęp do wody oraz automaty do kawy
znajdują się przed salami szkoleniowymi. Zapraszamy na aromatyczną kawę!

catering obiadowy
pierwsze danie
zupa - każdorazowo do wyboru pomiędzy
wersją wegetariańską i mięsną

na osobę

drugie danie
zestaw składający się z dania głównego w wersji
wegetariańskiej lub mięsnej, z surówką
napoje
woda z cytrusami| 0,3 l

Obiad serwujemy w formie indywidualnie pakowanych zestawów w naszej jadalni.

NOCLEGI
POKOJE HOTELOWE

Dysponujemy pokojami 1, 2 i 3 osobowymi oraz pokojami rodzinnymi. Nasza lokalizacja i charakter
okolicy pozwolą spokojnie zregenerować siły, jednocześnie będąc 10 minut od Rynku i centrum
wydarzeń. Recepcja czynna jest całą dobę, żeby mogli Państwo skorzystać z uroków Wrocławia o
każdej porze.
Szczegółowy opis pokoi i galerie zdjęć znajdą
Państwo
na
naszej
stronie
www.wenderedu.pl/pokoje-hotelowe.

Do dyspozycji gości i uczestników szkoleń są: miejski parking przed wejściem do
budynku - Strefa Płatnego Parkowania oraz wewnętrzny parking niestrzeżony na
terenie dziedzińca naszego budynku. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, nie
prowadzimy ich rezerwacji.

ZAPRASZAMY

#WENDEREDU

regulamin.wenderedu.pl

info.wenderedu.pl

więcej informacji: dojazd, przewodnik
po Wrocławiu

pełny regulamin i ochrona danych
osobowych

poznaj nas bliżej

bądź na bieżąco

www.wenderedu.pl

znajdź nas na Facebooku i Instagramie

Weronika Wolender

+48 608 301 361 | w.wolender@wenderedu.pl

Damian Leśniewski

+48 694 407 001 | d.lesniewski@wenderedu.pl

Szymon Wolender

+48 606 146 517 | s.wolender@wenderedu.pl

zastępca dyrektora

zastępca dyrektora

dyrektor

Recepcja

+48 784 980 814 | recepcja@wenderedu.pl

24h/7

300

2

13

METRÓW

KILOMETRY

LAT

do Katedry

Św. Józefa 1/3
50-329 Wrocław

do Rynku

doświadczenia

Jak dojechać?
https://dojazd.wenderedu.pl

WenderEDU Business Center jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa oraz marką handlową należącą
do firmy WenderIT Szymon Wolender, ul. Św. Jadwigi 10/4, 50-266 Wrocław, NIP: 8982069999, Vat No.:
PL8982069999, REGON: 020311693, wpisanej do CEiDG.

