
Biuro Reklamy Multikino:

zaprasza do 

organizacji konferencji:

w 19 kinach 

w największych miastach Polskiw największych miastach Polski

W 174 klimatyzowanych salach

Prawie 40 000 miejsc



oferta

Proponujemy Państwu możliwość wynajmu sal na prywatne i firmowe spotkania w kinie…

Zróżnicowanie wielkości sal umożliwia optymalne dopasowanie do Państwa potrzeb.

Wynajmujemy sale na:

• Konferencje• Konferencje

• Szkolenia

• Koncerty

• Kongresy      

• Bankiety

• Telekonferencje 

• Seminaria

• Pokazy filmowe



Elbląg
Szczecin Rybnik

Elbląg

Lokalizacje Multikino

Gdańsk

Kraków

BydgoszczWłocławek

Zabrze



Warszawa 200% Poznań 200%Wrocław 200%



Warszawa 

Wola

Lokalizacje Silver Screen

Gdynia

Łódź

Warszawa 

Mokotów

Warszawa 

Targówek



Złote Tarasy - najbardziej prestiżowe kino w Polsce

Największy ekran w Europie

Trzeci co do wielkości na świecieTrzeci co do wielkości na świecie

Największa sala premierowa w Polsce 

Premiery z udziałem aktorów

Pokazy filmowe

Konferencje prasowe

Klub 35 mm



Wejście do kina w Złotych Tarasach



► różnej 
wielkości sale 
konferencyjne, 
od 30 do 777 
miejsc
(dostępne od 
poniedziałku do 
czwartku)

► sale na kilku 
poziomach

► nagłośnienie 
kinowe

► wygodne 
fotele, w 
ustawieniu 
teatralnym,
duże odstępy 
między rzędami



Strefa Vip jest 
całkowicie 
oddzielone od 

Strefa Vip

oddzielone od 
pozostałej części 
kina. Posiada własną 
recepcję, szatnię, 
toalety, holl oraz 
luksusowy Velvet bar. 
Dzięki takiemu 
rozwiązaniu nic nie 
może zakłócić 
przebiegu Państwa 
imprezy. 



Velvet bar



► sprzęt audio-
wizualny do 
prezentacji 
multimedialnych z 
komputera, rzutnika 
cyfrowego, DVD…

► tłumaczenie 
symultaniczne

► możliwość transmisji 
prezentacji na kilku 
ekranach  kinowych 
jednocześnie

► najwyższej jakości 
dźwięk cyfrowy

► bezprzewodowy 
internet



Zlote Tarasy/Klub 35 mm



Złote Tarasy/poziom 3



Bankiet

Bankiet po projekcji 
będzie znakomitym będzie znakomitym 
uzupełnieniem 
imprezy i wpłynie 
na satysfakcję 
Państwa gości.



Złote Tarasy/poziom1



catering

catering na każdą 
okazję - od drobnych 
poczęstunków po 
wystawne przyjęcia



DLACZEGO WARTO ZORGANIZOWAĆ SPOTKANIE W KINIE ?

• Duży wybór sal o zróżnicowanej liczbie miejsc (od 30 do 777 miejsc).

• Wygodne fotele kinowe (szczególnie istotna kwestia w czasie 
wielogodzinnych spotkań). 

• Wykorzystanie dużych ekranów, nagłośnienia kinowego oraz • Wykorzystanie dużych ekranów, nagłośnienia kinowego oraz 
internetu umożliwia prezentację materiałów w sposób najbardziej atrakcyjny, 
niemożliwy do uzyskania w zwykłych salach konferencyjnych. 

• Nowoczesne architektura naszych kin znakomicie współgra z prezentacją 
nowoczesnych i innowacyjnych usług oraz produktów.

• Przerwy kawowe oraz lunch (w formie bufetu), serwowane przez 
współpracujące z kinem firmy cateringowe, umilą wielogodzinne spotkania.

• Projekcja najnowszego filmu dla uczestników spotkania będzie dodatkową 
atrakcją i pozostawi miłe wspomnienia.



Złote Tarasy

Zapraszamy do współpracy
Biuro reklamy

Mariusz Galewski

mgalewski@multikino.pl

mobile: 605 083 597


