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SPOTKANIE W MUZEUM FABRYKI 
 
Muzeum Fabryki to niezwykłe miejsce, gdzie można poznać historię dawnych 
zakładów włókienniczych Izraela Poznańskiego oraz doświadczyć codziennych 
warunków pracy i życia jego robotników. Nowoczesna, multimedialna wystawa 
przybliża tajniki produkcji tkanin bawełnianych, losy rodziny założycieli 
przedsiębiorstwa, a także okoliczności w jakich doszło do stworzenia w jego 
zabytkowych budynkach łódzkiej Manufaktury.  

 
 

 
Sercem i dumą muzealnej ekspozycji są cztery ponad stuletnie, nadal pracujące 
krosna.  Jednak największym atutem Muzeum są jego przewodnicy, w fascynujący 
sposób przybliżający gościom przeszłość potężnej fabryki.  
 
Proponujemy nowatorską formułę wykorzystania wnętrz Muzeum do organizacji 
atrakcyjnego spotkania dla grup. 
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Górna sala Muzeum Fabryki doskonale nadaje się do organizacji spotkań firmowych                
i szkoleń. Prowadzi bezpośrednio na taras na dachu Manufaktury, a dostęp do światła 
dziennego zapewniają olbrzymie fabryczne okna. Na co dzień sala wykorzystywana 
jest do prezentacji czasowych wystaw artystycznych. 

 
Zabytkowe wnętrza Muzeum pozwalają zorganizować spotkanie w miejscu 
niezwykłym, a przez to sprawić, by jego uczestnicy lepiej zapamiętali Łódź i samo 
wydarzenie. 

 
W ramach wynajmu zapewniamy: 
 dozór pracownika Muzeum Fabryki przez cały okres wynajmu, 
 dostęp zaplecza dla cateringu 
 wyposażenie w nagłośnienie, ekran i rzutnik multimedialny, flipchart 
 dostęp do gniazd 32 Amp oraz Internetu (wi-fi) 
 wieszaki na ubrania 
 krzesła i stoły. 
 
Bezpłatny parking zapewniony jest dla wszystkich odwiedzających Manufakturę 
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Dodatkową atrakcję górnej kondygnacji Muzeum jest możliwość wyjścia                                           
na usytuowany na dachu budynku taras widokowy. 
 

W ramach kosztów wynajmu zapewniamy oprowadzanie grupy uczestników po 
wystawie. Dodatkowo, oferujemy własne atrakcje eventowe oraz catering 
zaprzyjaźnionej  i sprawdzonej firmy, proponującej menu na różne okazje.  
 
Kontakt : 

   
Agnieszka Skubisz      Anna Mokrosińska 
a.skubisz@fabricum.pl     a.mokrosinska@fabricum.pl 
535 092 086      508 092 086 
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