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Dojazd

– droga krajowa nr 11
– 4,5 km do węzła obwodnicy 
   w Złotkowie 

 

Skontaktuj się z nami
i zorganizuj event
w Centrum Konferencyjnym.

+48 508 618 049
natalia.uchman@younick.pl

– autobus YouNick linia 903      
   (os. Sobieskiego w Poznaniu
   – Park Nickel), a także           
   autobusy linii 832, 904, 907   
   (os. Sobieskiego w Poznaniu –  
   ul. Złotnicka w Złotnikach)
   oraz 905 (Dworzec PKP     
   Poznań Główny – ul. Złotnicka  
   w Złotnikach) komunikacji ZKP  
   Suchy Las



Centrum Konferencyjne w YouNick to:

3 sale z możliwością łączenia nowoczesne mównice 
z ekranami dotykowymi 

21,5” Full HD

szybki Internet, 
nawet do 100 Mb/s

3 telewizory wielkoformatowe 
80” Full HD, umieszczone 

na mobilnych wózkach z kółkami

catering realizowany przez 
restaurację KarmNick

system nagłośnienia sal 
umożliwiający prowadzenie 

3 odrębnych spotkań

bezpłatny parking sprzęt do wideokonferencji 
z kamerą Full HD umożliwiający 

połączenie do 10 osób
 jednocześnie

130 miejsc siedzących



Centrum Konferencyjne YouNick składa się 
z 3 łatwo łączonych ze sobą sal:

   sali warsztatowej 63 m²,
   sali konferencyjnej A – 51 m²,
   sali konferencyjnej B – 75 m²,  

Zorganizuj dużą konferencję 
i wykład dla małej grupy

wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt 
i nagłośnienie. W każdej sali znajdują się 
telewizory wielkoformatowe 80” Full HD 
umieszczone na mobilnych wózkach 
z kółkami, a także nowoczesne mównice 
z ekranami dotykowymi 21,5” Full HD.

Sale zostały objęte zasięgiem 
bezprzewodowego Internetu 
o szybkości do 100 Mb/s. 

Obok Centrum Konferencyjnego 
znajduje się restauracja KarmNick, 
która może świadczyć usługę 
cateringu podczas konferencji.

Do dyspozycji gości jest bezpłatny 
parking.

Centrum Konferencyjne YouNick 
to blisko 190 m² nowoczesnej 
przestrzeni mieszczącej 
jednorazowo do 130 osób. 
Jest czynne 24h/dobę.



Dzięki nowoczesnemu 
sprzętowi i szybkiemu łączu 
istnieje możliwość zorganizowania 
wideokonferencji z osobami 
znajdującymi się w różnych 
miejscach na świecie.

Sprzęt do wideokonferencji
z kamerą Full HD umożliwia zorganizowanie
połączenia z 10 osobami jednocześnie.
Szybki Internet do 100 Mb/s
gwarantuje wysoką jakość połączenia.

Przeprowadź
wideokonferencję
z całym światem

Centrum konferencyjne:
· sala warsztatowa (63 m²)                600 PLN
· sala konferencyjna A (51 m²)          740 PLN
· sala konferencyjna B (75m²)           740 PLN
· sala łączona (189m²)                   1200 PLN

Dodatkowa przestrzeń na wynajem:
· sala konferencyjna biurowiec I (32 m²)     580 PLN      
  (wcześniej 180 zł.)
· sala konferencyjna BioNick I i II (37 m²)     550 PLN

Podane ceny są stawkami netto za dzień wynajmu. Dla najemców Parku przewidziano 30% rabatu.

Ceny wynajmu powierzchni konferencyjnej YouNick:



Zaproś 
na kreatywny 
warsztat

Warsztatownia to kolorowa 
sala stworzona z myślą o zajęciach 
kreatywnych i procesie projektowania 
metodą Design Thinking.

Sala o powierzchni 63m² wyposażona w duże stoły 
projektowe z możliwością dowolnej aranżacji, 
kreatywną ścianę do robienia notatek, która 
zmienia się w ścianę luster, a także regały i półki 
pozwalające na prezentowanie stworzonych prototypów.
Miękkie, kolorowe pufy sprzyjają budowaniu przyjaznej 
i nieformalnej atmosfery.
Sala została wyposażona w sprzęt multimedialny.

Dodatkowa przestrzeń na wynajem:
· sala konferencyjna biurowiec I (32 m²)     580 PLN      
  (wcześniej 180 zł.)
· sala konferencyjna BioNick I i II (37 m²)     550 PLN


