
ODKRYJ „NOWY ŚWIAT”
BIZNESU I KULTURY





Tworzymy scenę dla wielkich 
wydarzeń

Koncert „Kapitalna Warszawa” / Dziedziniec
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MIEJSCE
Budynek biurowo-usługowy, położony w samym 
centrum stolicy. Ponadczasowa architektura, 
barwna historia i nowoczesne rozwiązania techno-
logiczne powodują, że miejsce to idealnie nada-
je się na siedzibę wielkiej firmy, salon ekspozycyjny 
dla luksusowych marek czy atrakcyjną przestrzeń 
eventową. 

Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat”, naj-
bardziej charakterystyczny budynek przy war-
szawskim rondzie de Gaulle’a, oferuje najemcom 
zespół powierzchni konferencyjno-eventowych 
z zapleczem recepcyjnym.

dostęp
do internetu

klimatyzacja nowoczesny sprzęt 
multimedialny

reprezentacyjne
wnętrza

zróżnicowana
wielkość sal

świetna
lokalizacja

atrakcyjne ceny
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W historycznych wnętrzach i na przestronnym dziedzińcu można zorganizować:

 ■ pokazy mody i biżuterii;

 ■ pokazy i prezentacje znanych marek 
i produktów wchodzących na polski rynek;

 ■ wystawy architektoniczne, plastyczne; 
fotograficzne, wernisaże;

 ■ imprezy otwarte i zamknięte, eventy 
biznesowe i wydarzenia B2B;

 ■ konferencje, szkolenia, warsztaty, prelekcje, 
gale;

 ■ realizacje filmowe i reklamowe;

 ■ wydarzenia organizowane dla lokalnej 
społeczności;

 ■ koncerty, festiwale o charakterze 
kameralnym;

 ■ kino letnie, przedstawienia teatralne, 
operetkowe i koncerty filharmoniczne.
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LOKALIZACJA 
Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” 
to nie tylko centrum warszawskiego biznesu, 
ale faktyczne centrum stolicy. Lokalizacja u zbie-
gu Alej Jerozolimskich i Nowego Światu, dwóch 
kluczowych osi miasta, łączy przestrzeń biurową 
Śródmieścia z kulturotwórczą atmosferą Traktu 
Królewskiego.
Dzięki temu oferowane powierzchnie spełnią 
oczekiwania najbardziej wymagających najem-
ców – zarówno tych szukających nowej lokalizacji 
dla biura, nieprzeciętnej przestrzeni dla swojego 
sklepu, jak i miejsca do zorganizowania eventu.

 ■ blisko I i II linii metra;

 ■ bardzo dobre połączenie komunikacyjne 
ze wszystkimi dzielnicami miasta;

 ■ w pobliżu najważniejszych instytucji 
państwowych i kulturalnych;

 ■ w otoczeniu zabytków i historycznej tkanki 
miasta;

 ■ dostęp do bogatej infrastruktury.
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PLAC TRZECH KRZYŻY

STADION NARODOWY
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PAŁAC
KULTURY I NAUKI

WARSZAWA CENTRALNA

CBF

W centrum wszędzie blisko

przystanek 
tramwajowy

przystanek
autobusowy metro dworzec pkp

Centrum Giełdowe:

Stacja metra 
Centrum I linia:

Stacja metra Nowy 
Świat – Uniwersytet 

II linia:

Dworzec Warszawa 
Centralna:

Dworzec PKP 
Powiśle:

Pałac Kultury 
i Nauki:

Łazienki Królewskie:

Lotnisko Chopina:

70 m / 1 min

800 m / 10 min

800 m / 10 min

1400 m / 16 min

1400 m / 4 min

600 m / 7 min

1200 m / 15 min

1400 m / 17 min
1400 m / 5 min

8 km / 13 min

CBF „Nowy Świat”



Pokaz mody – Łukasz Jemioł / Hol Główny Red Bull King of the Rock/ Plac de Gaulle’a


