Spotkajmy się w centrum Polski
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Konferencje, kongresy, spotkania branżowe, znaczące wydarzenia kulturalne, imprezy sportowe o
międzynarodowej randze. Kujawsko-Pomorskie to nie tylko centrum Polski – to także centrum
zorganizowanej gościnności. Komfortowe hotele – nowoczesne i stylowe – od toruńskiego gotyku po
bydgoską secesję, profesjonalne ﬁrmy cateringowe, dziesiątki restauracji i klubów, różnorodność
regionalnych potraw oraz wykwintnych dań kuchni świata. Bogata oferta imprez towarzyszących
komponowana z atrakcji całego regionu – zabytkowych miast, ciekawej kultury, piękna natury i
klimatycznych uzdrowisk – to nasze zaproszenie.
Ogromne centra biznesowe mają niewątpliwie swoje walory i imponujący rozmach. Organizatorzy
konferencji poszukują jednak miejsc niebanalnych, odpowiedniej wielkości, ale nieprzytłaczających.
Miejsc, w których wydarzenie emanuje na miasto i skupia uwagę mieszkańców. Gdzie przyjazna
przestrzeń miejska tworzy idealną scenerię dla programu merytorycznego.
Port Lotniczy Bydgoszcz im. Ignacego Jana Paderewskiego zapewnia międzynarodowe połączenia
m.in. dzięki współpracy z liniami Lufthansa, łączącymi region z największym niemieckim lotniskiem we
Frankfurcie nad Menem.

Bydgoszcz Convention Bureau
Miasto nad Brdą doskonale wykorzystuje swój potencjał oraz korzystne położenie na skrzyżowaniu
ważnych szlaków drogowych, kolejowych oraz wodnych, a Port Lotniczy Bydgoszcz zapewnia
komfortowe połączenia dla ludzi biznesu i rozwoju międzynarodowych kontaktów. Centrum
Kongresowe Opery Nova położone jest tuż przy Wyspie Młyńskiej, w samym sercu Bydgoszczy, i
tworzy wyrazisty akcent architektoniczny miasta. Przestronny i nowoczesny gmach umożliwia
organizację spotkań nawet dla 1500 osób. Popularnością cieszą się wydarzenia w obiektach
poprzemysłowych, m.in. w klimatycznych salach Muzeum Wodociągów. Można również wynająć
pomieszczenia Teatru Polskiego, Filharmonii Pomorskiej czy secesyjne wnętrza Miejskiego Centrum
Kultury. Nowym obiektem na mapie Bydgoszczy jest Centrum Targowo-Wystawiennicze zlokalizowane
w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rekreacyjnych miasta -Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w
Myślęcinku. Uzupełnieniem bydgoskiej oferty organizacji spotkań są hale sportowe i widowiskowe oraz
wysokiej klasy hotele biznesowe z zapleczem konferencyjnym.
Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze oferuje największą powierzchnię wystawienniczą w
województwie kujawsko-pomorskim:
3 hale wystawiennicze o łącznej powierzchni 10 900 m2 dla ponad 6000 osób,
4 sale konferencyjne o łącznej powierzchni 850m2, od 30 do 500 osób,

2 strefy kameralnych spotkań – VIP ROOM,
650 bezpłatnych miejsc parkingowych,
antresola wzdłuż hali o szerokości 5 metrów i długości 200 metrów.
Więcej na www.bctw.pl [2]

Toruń Convention Bureau
Tłumy turystów odwiedzających Toruń deklarują, że chętnie tu powrócą. Świadome swego uroku i
wartości miasto stwarza wiele pretekstów dla ponownych odwiedzin. Pozwalając łączyć kontakty
biznesowe i uczestnictwo w konferencjach z niezliczoną ilością rozrywek i aktywności, daje wyraz
zrozumienia potrzeb profesjonalnych organizatorów wydarzeń z kraju i zagranicy. Toruń pełen jest
klimatycznych hoteli o komfortowych kameralnych pomieszczeniach, ale też sal mogących pomieścić
nawet 500 osób. Poszukiwaczom osobliwych miejsc spotkań miasto oferuje sale w XIX-wiecznej
Twierdzy Toruń. Nowe możliwości otwiera imponujące, zaprojektowane przez światowej sławy
architekta Fernando Menisa Centrum Kulturalno-Kongresowe na Jordankach, które dysponuje salą dla
ponad 1000 osób. Miasto jest doskonale skomunikowane z Warszawą, Łodzią, Poznaniem, Gdańskiem,
Bydgoszczą. Stanowi alternatywę dla wielkich centrów konferencyjnych kraju. Spotkanie w gotyckim
grodzie ze starówką na liście UNESCO… czyni wielką różnicę!
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