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Na warszawskim Żeraniu powstał wielofunkcyjny
obiekt z
 zachowanymi elementami dawnej hali FSO.
Osnuty przemysłową historią Żerania, zlokalizowany
przy najruchliwszym węźle komunikacyjnym Warszawy
kompleks, połączył niepowtarzalny klimat z nowoczesnymi
rozwiązaniami technicznymi.
Tworzymy miejsce, będące odpowiedzią na potrzeby branży
MICE i firm szukających nowoczesnej przestrzeni do kreowania
najbardziej wyszukanych wydarzeń. Obiekt daje ogromne
możliwości organizacji spotkań o charakterze biznesowym
i kulturalnym, w tym: targów, wystaw, konferencji, szkoleń, gal,
koncertów, pokazów mody, premier produktów, konferencji
prasowych i wszelkich imprez komercyjnych.

PIĘTRO

Druga kondygnacja – to nowoczesne
piętro konferencyjno-bankietowe,
na którym mieszczą się: duża sala
eventowa o powierzchni ponad 2000 m2,
mniejsze sale konferencyjne, foyer,
zaplecze techniczne oraz prywatne
garderoby dla artystów.

Na pierwszej kondygnacji
– na poziomie „0” – znajduje się
przestronne foyer i hala wystawiennicza.
Obie kondygnacje są połączone
ruchomymi schodami, windami dla gości
i techniczną windą towarową.

PARTER

TARGI

KULTOWE MIEJSCE
W WARSZAWIE ZNÓW
OTWARTE DLA BIZNESU

Stworzyliśmy miejsce, które wyznacza nowe
standardy w zakresie organizacji imprez
targowych. Obiekt wyróżnia się udanym
połączeniem postindustrialnej, historycznej
architektury z nowoczesnym designem
i najwyższą funkcjonalnością. Wysokość
i powierzchnia hali umożliwiają aranżację
przestrzeni na potrzeby dowolnych targów
branżowych.
Nie stawiamy ograniczeń Państwa kreatywności.

CHARAKTERYSTYKA

HALI TARGOWEJ
Hala – powierzchnia całkowita 12 144 m², 
hol główny – 1700 m²
Opcja podziału hali mobilną ścianą dźwiękoszczelną:
4740 m² + 7404 m²
Wysokość hali: całkowita 12 m, użytkowa 9 m
Winda towarowa parter/piętro
o wymiarach 5,6 m x 2,7 m i udźwigu 4 T
Dopuszczalne podwieszenia do konstrukcji:
obciążenia 100 kg – 500 kg/jeden punkt
Moc zainstalowana 2 MW
Kanały medialne w podłodze z instalacją elektryczną,
wodno-kanalizacyjną, internetową
Obciążenie podłoża 4 T/m²
Bramy towarowe dostępne z poziomu „0”
o wymiarach: 400/500, 800/600, 800/500
Możliwość współpracy z naszym działem zabudowy
targowej i kompleksowej opieki nad klientem i jego
wystawcami
Dodatkowe pomieszczenia konferencyjne,
bankietowe, ekspozycyjne i techniczne na piętrze
Nośniki reklamowe do wykorzystania przez
organizatorów i partnerów wydarzeń
Gastronomia targowa dla organizatorów
i zwiedzających

EVENTY

SPEŁNIONE
MARZENIE EVENT
MANAGERA

Kreując przyszłość z szacunkiem do przeszłości
– wiemy, że dostrzegalna historia tego miejsca
będzie dodatkowym elementem zwiększającym
atrakcyjność Państwa wydarzenia.
Centrum Targowo-Konferencyjne Global Expo
to miejsce, w którym udało nam się połączyć
nowoczesne podejście do potrzeb biznesowych
z nawiązaniem w designie do przeszłości
obiektu. Priorytetem stały się funkcjonalne
rozwiązania, dzięki którym zorganizują Państwo
nowoczesny event na wysokim poziomie,
goszcząc uczestników w komfortowych
warunkach.

NAJWAŻNIEJSZE

UDOGODNIENIA
Nowoczesny i atrakcyjny design architektoniczny
Wysoki standard wykończenia
Największa w Warszawie przestrzeń pod jednym
dachem
Możliwość organizacji imprez masowych
Możliwość ustawienia stołów bankietowych dla kilku
tysięcy uczestników w jednej sali
Przestronne foyer do wykorzystania jako strefa
powitalna z elementami brandingu
Dwie funkcjonalne kondygnacje z zapleczem
technicznym (windy, suwnica, ruchome schody)
Przestronne, modułowe zaplecze konferencyjno-bankietowe, ułatwiające organizację wydarzeń
towarzyszących (dodatkowe sale do 2 tys. osób)
Garderoby dla artystów, wyposażone w prywatne
łazienki
Możliwości zaciemnienia pomieszczeń
Pełne zaplecze cateringowe
Wyposażona scena w sali bankietowej na piętrze
konferencyjnym

KONFERENCJE, KONGRESY

IMPONUJĄCA
PRZESTRZEŃ
KONFERENCYJNA

DODATKOWE ATUTY

KONFERENCJE
Duża sala eventowa – o powierzchni 2015 m², z opcją
podziału na 3 moduły: 869 m², 565 m², 581 m²,
wysokość – całkowita 8 m, użytkowa 6 m

Udana konferencja zawsze jest kwestią
perfekcyjnej organizacji. W Centrum Targowo-Kongresowym Global Expo sięgnęliśmy
po modułowe rozwiązania, dzięki którym
dostosują Państwo przestrzeń obiektu
do charakteru i potrzeb konkretnego
wydarzenia. To znakomite miejsce do organizacji
zarówno wielkich kongresów, nawet
dla 12 tysięcy osób, jak i kameralnych spotkań
branżowych w licznych salach konferencyjnych.

6 modułowych sal konferencyjnych o powierzchni
od 38 m² do 296 m²
Łączna powierzchnia foyer 1000 m²
Winda towarowa parter/piętro
o wymiarach 5,6 m x 2,7 m i udźwigu 4 T
Moc zainstalowana 2 MW
Pełne wyposażenie konferencyjne sal
Pełne zaplecze cateringowe

DODATKOWE INFORMACJE:

Doświadczony operator
– Centrum Targowo-Kongresowe
Sp z o. o.
Parking
Restauracja dla 300 gości
Dogodna lokalizacja – węzeł
komunikacyjny
Trasa Toruńska/ul.Modlińska/Droga
ekspresowa S8/ul. Jagiellońska
17 linii autobusowych komunikacji
publicznej
2 linie tramwajowe
4 linie kolei lokalnych

ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY

KONTAKT:

Operator Global EXPO:
Centrum Targowo-Kongresowe Sp. z o. o.
ul. Modlińska 6D
03–216 Warszawa
kontakt@ctk.waw.pl
T: 22 250 91 70
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