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DZIEDZINIEC
Dziedziniec Centrum Bankowo-Finansowego 
„Nowy Świat” tworzy przestrzeń, świetnie na-
dającą się do organizacji imprez plenerowych. 
Fontanna, usytuowana na środku placu, dodaje 
mu charakteru.

Miejsce najczęściej wykorzystywane jest do reali-
zacji dużych przedsięwzięć – koncertów, targów, 
wystaw czy pokazów mody. Dziedziniec był rów-
nież wielokrotnie bohaterem polskich i zagranicz-
nych produkcji filmowych.

2740 m2

powierzchnia

700
liczba miejsc
siedzących

1000
liczba miejsc

stojących
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HOL GŁÓWNY
Ekskluzywne, marmurowe wnętrze tworzy do-
skonałą przestrzeń dla pokazów mody, wystaw 
czy targów. Dodatkowym atutem jest wyjście na 

duży taras z widokiem, roztaczającym się na Park 
na Książęcem i Muzeum Narodowe.

szatnia przyłącza elektryczne 
dużej mocy

toalety internet
Wi-Fi LAN

630 m2

powierzchnia

400
liczba miejsc
siedzących

600
liczba miejsc

stojących
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TARAS
Przestronny taras tworzy atrakcyjną przestrzeń 
do organizacji imprez plenerowych. Sąsiedztwo 
Muzeum Narodowego, widok na Park na 
Książecem oraz bliskość Centrum Giełdowego 

(będącego częścią kompleksu), czynią z tarasu 
idealną scenerię dla wydarzeń kulturalnych, fil-
mowych i wielu innych. 

630 m2

powierzchnia

300
liczba miejsc
siedzących

600
liczba miejsc

stojących
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PLAC DE GAULLE’A
Ścisłe centrum Warszawy, otwarta przestrzeń 
z widokiem na Aleje Jerozolimskie i Muzeum 
Narodowe. Okolica zachęca do realizacji 

takich wydarzeń jak: targi, kiermasze, prezenta-
cje luksusowych marek samochodów czy zawody 
sportowe.

1078 m2

powierzchnia
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PLAC LORENTZA
Nowa, unikatowa przestrzeń na mapie Warszawy. 
Zlokalizowana pomiędzy modernistyczną bry-
łą Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy 
Świat” a nowoczesnym biurowcem Nowy Świat 
2.0, tworzy doskonałe warunki do prowadzenia 

sesji reklamowych i realizacji filmowych. 
Dodatkowym atutem jest widok na Park na 
Książęcem i Centrum Giełdowe (siedziba Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie).

1040 m2

powierzchnia
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zaciemnienie i dostęp 
do światła dziennego

Sala na poziomie -1, wyposażona w najno-
wocześniejszy sprzęt konferencyjny. Mogą tam 

odbywać się specjalne pokazy, projekcje, semi-
naria lub szkolenia.

SALA KINOWA

150 m2

powierzchnia

130
teatralnym

200
stojących

liczba miejsc w ustawieniu:

internet 
Wi-Fi LAN

klimatyzacja

rzutnik multimedialny kabina do tłumaczeń 
symultanicznych

nagłośnienie z opcją 
nagrywania

udogodnienia dla 
niepełnosprawnych
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SALA A
Zabytkowa sala konferencyjna z balkonem, która 
mieści się na I piętrze. Jest jedną z największych 

sal w całym kompleksie – pozwoli zorganizować 
spotkanie nawet na 100 osób.

125 m2

powierzchnia
 sali

61 m2

powierzchnia
recepcji

100
liczba miejsc

w ustawieniu: U

zaciemnienie i dostęp 
do światła dziennego

internet 
Wi-Fi LAN

klimatyzacja

rzutnik multimedialny nagłośnienie z opcją 
nagrywania
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SALA A1 i A2
Sale A1 i A2 zlokalizowane na 1 piętrze umoż-
liwiają zorganizowanie kameralnych spot- 

kań biznesowych z widokiem na dziedziniec 
wewnętrzny.

20 m2

powierzchnia
 sali

32 m2

powierzchnia
recepcji

12
liczba miejsc

w ustawieniu: board 
room

zaciemnienie i dostęp 
do światła dziennego

internet 
Wi-Fi LAN

rzutnik multimedialny


