
 
 

SALA  KONFERENCYJNA 

WYNAJEM NA  GODZINY 
 
SPOTKANIE BIZNESOWE W TRITUM OFFICE W GDYNI 
BIUROWIEC TRITUM BUSINESS PARK, GDYNIA ORŁOWO 

 
 

TRITUM       Business      Park  znajduje   się  przy al.  Zwycięstwa    –   głównej  drodze        łączącej  Gdynię   z Sopotem 
W pobliżu przystanku autobusowego i SKM. 
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Powód spotkania może być różny: 
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TRITUM Office 
 

al. Zwycięstwa 241, III piętro 

 
 

Dobrze oświetlona sala 
na 8-10  osób. 

 
AIRPlay LCD, Apple TV. 
Rzutnik, projektor. 
WIFI. 
Klimatyzacja. Catering. 
Skaner/kopiarka/drukarka. 

 
Bezpośrednio do sali przylega 
taras widokowy, z którego 
można podziwiać morze - 
idealne miejsce na krótką 
przerwę. 

 
 
 
 
 
 

Wynajem sali już od 45 zł /godz.* 
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Zapewniamy dostęp do eleganckiej sali konferencyjnej 
bez konieczności długoterminowego wynajmu. 
Płacisz tylko za godziny spędzone na sali.  

 

CENNIK 
 
Wynajem sali konferencyjnej z widokiem na morze: 70 zł netto/godz. 

 
Promocja dla klientów wirtualnego biura: 
60 zł netto/godzina 
powyżej  5 h w miesiącu cena 45 zł netto/godzina 
 
Sala dostępna w godz. 8:30-16:30* 
*Po godz. 16:30, do regularnej stawki godzinowej doliczane jest 20 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę 
wynajmu. 
 
Wydruk dokumentu A4  czarnobiały: 1 zł  netto/strona.  
Skanowanie dokumentów: 1 zł netto/strona. 
 
Podstawowy  catering:  
• woda (dzbanek) 7 zł netto;  
•  kawa czarna 8 zł netto, 
• cappuccino 9 zł netto;  
• herbata 6 zł netto. 
 
Możliwość zamówienia cateringu z Kultura Smaku - TheLikatesy 
 
W momencie, dokonania rezerwacji Klient otrzymuje na swój adres e-maila wiadomość z 
potwierdzeniem terminu wraz z zakresem godzinowym oraz informacji o wybranych usług 
dodatkowych. Klient zostanie obciążony kosztami wynajmu sali, jeżeli nie odwoła rezerwacji 
do 24 godzin przed faktyczną godziną wynajmu. 
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Pozostańmy w             kontakcie 

Rezerwacja sali konferencyjnej:  

office@ttfinance.pl 
+48 58 624 85 58 
+48 601 756 688 

 

 
 

Poznaj nas bliżej: 
 

 

Jesteśmy twórcami programu do pełnej księgowości i KPiR.  
Przetestuj Taxomatic: www.taxomatic.pl  
 


