Propozycja organizacji przyjęć rodzinnych w
Muzeum Fabryki

W Muzeum Fabryki znajduje się przestrzeń, którą już wielokrotnie wykorzystywaliśmy do organizacji różnych
imprez rodzinnych. W naszym portfolio znajdują się realizacje wydarzeń świątecznych i sylwestrowych,
urodzin, kinderbalów, Komunii, rocznic ślubów , a także samych ślubów!

Zabytkowe wnętrza Muzeum pozwalają zorganizować spotkanie w miejscu niezwykłym, a przez to sprawić, by
jego uczestnicy lepiej zapamiętali Łódź i samo wydarzenie. Oryginalne, postindustrialne wnętrza, olbrzymie
fabryczne okna zapewniające dostęp do światła dziennego oraz dostęp do tarasu widokowego. Na co dzień
sala wykorzystywana jest do prezentacji czasowych wystaw artystycznych.

W ramach wynajmu zapewniamy:

dozór pracownika Muzeum Fabryki przez cały okres wynajmu,

dostęp zaplecza dla cateringu

wyposażenie w nagłośnienie, ekran i rzutnik multimedialny, fipchart

dostęp do gniazd 32 Amp oraz Internetu (wi-f)

wieszaki na ubrania

50 krzeseł w dowolnej konfguracji (dostępne czarne pokrowce)

10 stołów o wymiarach 180 x 80 cm

pomoc w dopełnieniu niezbędnych formalności w przypadku USC
Bezpłatny parking zapewniony jest dla wszystkich odwiedzających Manufakturę
W ramach kosztów wynajmu zapewniamy profesjonalną obsługę gwarantują wspaniałe wspomnienia z
rodzinnych imprez.
Koszt wynajmu sali: od 600 zł netto.
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Dodatkowo, oferujemy własne atrakcje eventowe oraz catering zaprzyjaźnionej i sprawdzonej frmy,
proponującej menu na różne okazje.
DEKORACJE:
NAPISY 3D
Dekoracyjne litery podbijają świat Taka dekoracja może zamienić zwyczajną domówkę w wydarzenie sezonu
lub uczynić dowolne pomieszczenie naprawdę wyjątkowym. Podczas warsztatów przybliżymy przeróżne
sposoby zdobienia liter i komponowania modnych napisów, angażując uczestników w twórcze, stylizacyjne
zajęcie.

BALONOWY ZAWRÓT GŁOWY
Kolorowe balony są wyśmienitą atrakcją na rodzinne przyjęcie, imprezę integracyjną, bankiet po konferencji,
czy kinderbal, a ścianki i girlandy to idealne tło dla karnawałowych zdjęć Nikt nie przejdzie obojętnie obok
takich dekoracji.
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KWIATY
Nasza profesjonalna obsługa gwarantują wspaniałe wspomnienia z rodzinnych imprez.

Dekoracje oraz inne dodatkowe atrakcje wyceniamy indywidualnie.

KONTAKT:
e-mail: biuro@fabricum.pl
oraz
Agnieszka Skubisz:
a.skubisz@fabricum.pl
535 092 086
Angelika Wochna:
a.wochna@fabricum.pl
739 092 086
Zbigniew Szymański:
z.szymanski@fabricum.pl
690 092 086
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