CENTRUM BIZNESU
W SERCU MIASTA

#bezpieczneszkolenia2021

#BEZPIECZNE
WENDEREDU
Szanowni Państwo,
Dostosowując się do aktualnych wytycznych, w naszym obiekcie wprowadziliśmy dodatkowe
procedury i czynności zwiększające nasze wspólne bezpieczeństwo. Prosimy o zapoznanie się z
poniższymi informacjami.

kontakt

maseczki

na terenie obiektu należy zasłaniać
nos i usta; maseczki są do kupienia
w recepcji

unikaj zgromadzeń

na terenie obiektu należy unikać
zgromadzeń w częściach wspólnych

+48 784 980 814
recepcja@wenderedu.pl

dystans

obowiązuje zachowanie dystansu
społecznego

higiena rąk

przerwa kawowa i catering

wietrzenie

dezynfekacja i sprzątanie

zaleca się częste mycie rąk oraz
dezynfekcję środkami dostępnymi
w obiekcie, zgodnie z instrukcjami

zachęcamy do częstego wietrzenia
pomieszczeń

warunki ustalane są indywidualnie z
organizatorami szkolenia

sale szkoleniowe są dezynfekowane
przed i po szkoleniu; płyn do
dezynfekcji w sali

zapraszamy

DBAMY
O CIEBIE
#bezpiecznaRecepcja
Zamontowaliśmy osłonę ochronną przy blacie recepcyjnym.
Przy recepcji może znajdować tylko jedna osoba.
Wyposażyliśmy recepcję w termometr bezkontaktowy.
Przy recepcji znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji – skorzystaj z niego po wejściu.
Dezynfekujemy blat recepcji po każdym Gościu.
Nasze długopisy recepcyjne są jednorazowe.
Obsługujemy Państwa w maseczkach oraz rękawiczkach jednorazowych.

#bezpiecznyBudynek
Codziennie przez minimum 30 minut wietrzymy pomieszczenia.
Regularnie dezynfekujemy powierzchnie takie jak klamki, poręcze, uchwyty, urządzenia oraz
inne często dotykane powierzchnie.
Przearanżowaliśmy naszą jadalnię w celu umożliwienia zachowania dystansu społecznego.
Przygotowaliśmy odosobniony pokój wyposażony w środki ochrony indywidualnej oraz płyn
dezynfekujący, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia
objawów chorobowych.
Ze względów bezpieczeństwa, mamy prawo do odmowy realizacji usługi jeżeli Gość ma objawy
takie jak uporczywy kaszel, duszności, gorączka, złe samopoczucie.
Umieściliśmy instrukcje mycia dłoni, ściągania maseczek i rękawiczek.

#bezpiecznaSala
Opracowaliśmy nowe procedury sprzątania sal szkoleniowych oraz przeszkoliliśmy personel.
Salę sprzątamy przy zachowaniu obecnych standardów sanitarnych.
Nasze sale są przestronne, więc bez trudności zachowasz bezpieczną odległość.
Sale szkoleniowe przygotowane są
zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi
bezpiecznych odległości między uczestnikami. Nie należy zmieniać układu sali.
Regularnie sprzątamy i odkażamy powierzchnie stołów, blatów oraz narażone na częsty dotyk
(m.in. włączniki, oparcia krzeseł).
Po szkoleniu dezynfekowane są wszystkie przybory szkoleniowe.
Udostępniamy płyny dezynfekujące.

#bezpiecznyPersonel

Ograniczyliśmy kontakty między pracownikami dzięki nowej organizacji pracy.
Przeszkoliliśmy pracowników pod kątem aktualnych wymagań sanitarnych.
Zapewniliśmy środki ochrony indywidualnej (maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe).

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.

SALE
SZKOLENIOWE
liczby osób w układach sal
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szybki Internet Wi-Fi
sieć LAN | światłowód
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idealna na spotkania
z widokiem na Muzeum Narodowe
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klimatyzacja

PODKOWA

wygodna sala na wysokim parterze
z widokiem na Muzeum Narodowe

25

61m

2

OKRĄG

największa sala
z widokiem na Muzeum Narodowe

SMART

43 m

KLASOWY KONFERENCYJNY

17

jasna i przejrzysta, narożna sala
z widokiem na Muzeum Narodowe

13

ekran multimedialny
flipchart i akcesoria

10

projektor
multimedialny

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

dostęp do światła
z opcją zaciemnienia

komputer dla
prowadzącego

SALE
SZKOLENIOWE

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

SALA
ONLINE
Elastyczne warunki wynajmu
Wybierz rozwiązanie, które odpowiada Twoim potrzebom.
plan godzinowy
Prowadzisz szkolenie do południa?
Twój webinar zaczyna się wieczorem?

8:00 - 14:00 | 200 zł netto
15:00 - 21:00 | 200 zł netto

plan całodniowy
Potrzebujesz sali na cały dzień?
Planujesz cykl spotkań online z klientami?

8:00 - 21:00 | 350 zł netto

wsparcie techniczne
Dodatkowo, jeśli potrzebujesz pomocy
w kwestiach technicznych czy
informatycznych, jesteśmy do dyspozycji.

2 pierwsze godziny spotkania | 50 zł netto

Cykliczność | opcja najmu sali zgodnie z harmonogramem
Gwarancja | jakości sprzętu i rzetelności obsługi
Profit | rabaty przy długoterminowych projektach
Bezpieczeństwo | sprzątanie i odkażanie między zmianami

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.

CATERING
INDYWIDUALNE PAKIETY
W związku z aktualną sytuacją, zmieniliśmy przerwę kawową i obiady na indywidualne pakiety
konferencyjne. Dzięki takiemu rozwiązaniu, każdy uczestnik szkolenia w pełni bezpiecznie,
może skorzystać z poczęstunku czy napić się aromatycznej, świeżo mielonej kawy.

płyn do dezynfekcji rąk w każdej sali

rękawiczki jednorazowe do automatu do
kawy

poczęstunek spakowany przy zachowaniu
szczególnego bezpieczeństwa sanitarnego

myte owoce i warzywa

indywidualny pakiet dla każdego
uczestnika

w razie pytań lub wątpliwości, nasz
personel jest do dyspozycji

przerwa kawowa
przekąska
zestaw ciastek | ok. 200 g
wafel/batonik
owoc | np. jabłko, banan
świeże warzywa | pojemnik 125 ml
napoje
woda niegazowana | 0,5 l
herbaty | 3 saszetki pojedynczo pakowane
kawa z ekspresu
dodatki
cukier biały i brązowy | po 3 szt.
kubeczki i mieszadła jednorazowe | po 3 szt.

catering obiadowy
pierwsze danie
zupa - każdorazowo do wyboru pomiędzy
wersją wegetariańską i mięsną
drugie danie
zestaw składający się z dania głównego w wersji
wegetariańskiej lub mięsnej
napoje
sok owocowy | 0,3 l

CATERING
WYJAZDOWY
Nie od dziś wiadomo, że "przez żołądek do serca". Także w biznesie. WenderCAFE zajmuje się
przygotowywaniem przerw kawowych oraz cateringu na spotkania służbowe i szkolenia
odbywające się poza WenderEDU Business Center.

pakiety konferencyjne
smaczne dania i przekąski
pojedyncze pakiety dla każdego
indywidualnie dobrane menu
całość spakowana przy zachowaniu szczególnego
bezpieczeństwa sanitarnego
wygodnie i ekologicznie

coś do picia
herbata
różne smaki, pojedynczo pakowana w koperty
kawa
wysokiej jakości kawa, świeżo zaparzana
z ekspresu przelewowego
woda
gazowana i niegazowana

koktajle
owocowo-warzywne
lemoniady i soki owocowe

Więcej
informacji
o
naszych
usługach
cateringowych na stronie www.wendercafe.pl

CATERING
WYJAZDOWY
coś słodkiego
desery na bazie jogurtu
z owocami, bakaliami i musli

ciasta jak domowe
sernik, jabłecznik, kokosowe, toffi

owoce i warzywa w formie przekąski
ciastka deserowe
muffinki i babeczki

coś na ząb
sałatki
pojedynczo pakowane, m.in. a'la grecka,
meksykańska, parmeńska, z tortellini

fingerfood
kanapki dekoracyjne
koreczki i przekąski serowe
tartinki na pumperniklu
wytrawne babeczki
tortille i rollsy

Działamy na terenie Wrocławia gwarantując wysoką jakość,
dowozimy na wskazany adres.
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METRÓW

KILOMETRY

LAT

do Katedry

do Rynku

doświadczenia

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

regulamin.wenderedu.pl

info.wenderedu.pl

pełny regulamin i ochrona danych
osobowych

więcej informacji: dojazd, przewodnik
po Wrocławiu

poznaj nas bliżej

bądź na bieżąco

www.wenderedu.pl

znajdź nas na Facebooku i Instagramie

#bezpieczneWenderEDU

