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Centrum biznesu w sercu miasta

WenderEDU Business Center to miejsce polecane przez trenerów, firmy szkoleniowe i samych uczestników. 
Dysponujemy 6 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 dużych konferencjach, szkoleniach biznesowych, jak i kameralnych 
spotkaniach i warsztatach.

Nasza oferta dla firm

6 75 10 2000

SAL SZKOLENIOWYCH MIEJSC NOCLEGOWYCH LAT DOŚWIADCZENIA M2 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.
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Przerwy kawowe i catering

Wygodny nocleg na Ostrowie Tumskim

+

Wszystkie przerwy: nielimitowane i ciągłe, uzupełniane w trakcie dnia szkoleniowego.

Bezpłatnie i bez ograniczeń, do każdego pakietu podajemy: mleko, świeżo krojoną cytrynę, słodzik, cukier biały i brązowy.

Dodatkowo przygotowujemy: mini tortille, tartinki na pumperniklu, roladki warzywne, mini wrapy, kanapki dekoracyjne, muffiny, 
ciasto jak domowe, desery jogurtowe z musli, bułki śniadaniowe, mini sałatki owocowe i warzywne, koktajle owocowo-warzywne.

Nic tak dobrze nie wpływa na rozwój współpracy  jak 
wspólna kawa. Dlatego podczas szkoleń oferujemy 
nielimitowaną przerwę kawową oraz dodatkowo lunch. 
Obiad serwujemy w naszej jadalni, w formie szwedzkiego 
stołu. Zapewniamy wysoką jakość i właściwą oprawę 
imprez firmowych, dzięki czemu ważne momenty będą 
zapamiętane na długo. Wymagania biznesowe bardzo 
często wychodzą poza ramy standardowych usługi i od 
tego właśnie jesteśmy.

Dysponujemy pokojami 1, 2, i 3 osobowymi, pokojami 
rodzinnymi oraz dwupokojowym apartamentem. Łącznie 
75 miejsc noclegowych. Nasza lokalizacja i charakter 
okolicy pozwolą spokojnie zregenerować siły, 
jednocześnie będąc 10 minut od Rynku i centrum 
wydarzeń. Recepcja czynna całą dobę, żeby mogli 
Państwo skorzystać z uroków Wrocławia o każdej porze.
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klimatyzacja

dostęp do dziennego światła
z możliwością zaciemnienia 

projektor multimedialny
i nagłośnienie

komputer 
dla prowadzącego

szybki Internet WI-FI
oraz sieć LAN
światłowód 150/150 Mbps

ekran multimedialny, 
flipchart i akcesoria
szkoleniowe
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Centrum biznesu w sercu miasta

Św. Józefa 1/3
50-3329 Wrocław

recepcja@wenderedu.pl +48 784 980 814
+48 71 733 66 61

www.wenderedu.pl
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ynajwiększa sala | nowoczesne
wyposażenie | konferencje |
seminaria | widok

konferencje i szkolenia | spotkania
biznesowe | widok

szkolenia | prezentacje | spotkania
biznesowe | coaching | widok

kameralna sala | idealna dla
mniejszych grup | szkolenia |
spotkania

szkolenia komputerowe | sala
informatyczna

kameralna sala | narożna | widok

PODKOWA
U pełny środek

PODKOWA
U pusty środek


