


● bogata i zróżnicowana oferta - 18 sal, 
mieszczących od 4 do 30 osób według 
obostrzeń Covid-19 

● prestiżowa lokalizacja 
● nowoczesny i wysoki standard
● niepowtarzalny widok na panoramę 

Gdańska
● codzienna promocja wydarzenia wśród 

kilkuset Rezydentów, Gości O4 Coworking        
oraz pracowników Olivia Business Centre 

● możliwość promowania wydarzenia         
na ekranie przy recepcji O4 Coworking              
w budynku Olivia Four 

● bogate zaplecze gastronomiczne              
w obrębie Olivia Business Centre

Przerwa kawowa

Podczas trwania spotkań i konferencji 
oferujemy przerwę kawową: świeżo 
palona kawa, herbata, woda i ciastka. 

20 zł I os.

Centrum Konferencyjne                         
w O4 Coworking to m.in.:



sala Jowisz 
Przestronna sala konferencyjna, która pomieści 
maksymalnie 16 osób.

● nagłośnienie, dwa mikrofony
● dwa ekrany projekcyjne
● dwa rzutniki
● mobilna scena
● możliwość dostawienia flipchartu
● możliwość dowolnej aranżacji sali 

sale Mars i Wenus
Dwie sale idealne do organizacji warsztatów.

● nagłośnienie, mikrofon
● ekran projekcyjny 
● rzutnik
● możliwość dostawienia flipchartu
● tablica
● możliwość dowolnej aranżacji sal, jak i ich połączenia 

Sala m²

Jowisz 70 16 16

Mars 42 8 8

Wenus 34 6 6

OLIVIA FOUR  

Przykładowe ustawienie sali Centrum Konferencyjnego w O4 Coworking 



Sala 3 h 6 h 8 h 12 h

Jowisz 600 zł 1200 zł 1600 zł 2400 zł

Mars 300 zł 600 zł 800 zł 1200 zł

Wenus 300 zł 600 zł 800 zł 1200 zł

cennik sal konferencyjnych

Wszystkie ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Po godzinie 22:00 ceny wzrastają o 20%.

Przy rezerwacjach w weekendy obowiązuje opłata jak za 12 godzin rezerwacji. 

OLIVIA FOUR



Sala 3 h 6 h 8 h

Jowisz 360 zł 720 zł 960 zł

Mars 240 zł 480 zł 640 zł

Wenus 240 zł 480 zł 640 zł

cennik sal konferencyjnych
Ceny promocyjne w godzinach 8:00-16:00

w dni robocze

Wszystkie ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

OLIVIA FOUR



Sala Maksymalna 
liczba osób 

3 h 6 h 8 h

Jowisz + Mars + Wenus  
150 m²

63 1350 zł 2550 zł 3350 zł

Jowisz + Mars 
115 m²

49 1000 zł 1900 zł 2500 zł

Mars + Wenus
80  m²

33 700 zł 1300 zł 1700 zł

OLIVIA FOUR

Nowoczesna infrastruktura Centrum 
Konferencyjnego umożliwia łączenie sal, 
tworząc przestrzeń dla 30 osób według 
obostrzeń Covid-19.



sala Solaris         

sala Arrakis      sala Tatooine 

Kameralne sale konferencyjne z widokiem        
na  zielone patio Olivia Business Centre.    
Idealne na spotkania biznesowe, 
projektowe oraz zebrania. 

● telewizor
● możliwość dostawienia flipchartu 

Sale idealne na mniejsze spotkania warsztatowe. 
Po połączeniu idealne miejsce na 6-osobowe 
spotkanie. 

● telewizor
● możliwość dostawienia flipchartu 

sala K-Pax 

Sala m² 1 h

Solaris 15 5 50 zł

K-Pax 15 5 50 zł

Arrakis 15 4 50 zł

Tattoine 15 4 50 zł

OLIVIA FOUR



sala Krypton 
Przytulna błękitna sala idealna na warsztaty      
i zajęcia kreatywne. Wyposażona w wygodne 
fotele, kanapę i pufy stwarza dogodne warunki 
do nieformalnych spotkań i swobodnych 
dyskusji.

● telewizor
● możliwość dostawienia flipchartu 

Webinar Corner 

● dwie lampy: softbox i lampa LED
● tła w trzech kolorach: szare, 

czarne i zielone
● kreatywne miejsce do nagrywania 

wywiadów lub vlogów
● wyciszone pomieszczenie
● statyw na kamerę lub telefon

Sala m² 1 h

Krypton 15 5 100 zł

Webinar Corner 10 - 50 zł

OLIVIA FOUR

Webinar Corner to mini studio miejsce, 
w którego zaciszu można przygotować 
materiały wideo, zdjęcia, przeprowadzić 
rozmowę czy webinar!



sala Proxima 
„Kosmiczna” sala w Olivia Star 
mieszcząca się w najwyższym 
budynku Polski północnej. 
Sprzyja kreatywnym spotkaniom  
i sesjom design thinking. 

● telewizor
● flipchart

Sala m² 1 h 

Proxima 15 6 100 zł

OLIVIA STAR



sala Queen 

sale King, Rook & Knight

Stylowo urządzona sala znajdująca się na 13. piętrze 
budynku Olivia Six  z widokiem na piękne Trójmiasto. 
Wysokiej klasy wyposażenie oraz estetyka aranżacji 
to atuty tej sali.

● telewizor
● flipchart

Kameralne i gustowne sale, wyposażone w eleganckie i 
wygodne krzesła oraz duże szklane stoły. Sprzyjająca 
atmosfera do pracy i spotkań.

● telewizor
● flipchart

Sala m² 1 h

Queen 19 5 100 zł

King 18 5 70 zł

Rook  i  Knight 13 4 70 zł

OLIVIA SIX



sala SIŁA 

sala ODWAGA 

To stylowa sala urządzona z dbałością o szczegóły.  
Wyróżnia ją wysokiej klasy wyposażenie oraz 
estetyka aranżacji. 

● telewizor
● możliwość dostawienia flipchartu 

Prestiżowa sala z eleganckimi, wygodnymi krzesłami oraz 
dużym stołem, sprzyja spotkaniom i pracy.
 

● możliwość dostawienia telewizora
● możliwość dostawienia flipchartu 

OLIVIA GATE A



Sala m² 1 h

Siła 11 3 50 zł

Odwaga 13 4 60 zł

Balans 11 3 50 zł

sala BALANS 
Przytulna sala do kameralnych spotkań z prawnikiem, 
mediatorem, dietetykiem, trenerem, coachem lub 
terapeutą wyposażona w wygodne kanapy. 

● możliwość dostawienia telewizora
● możliwość dostawienia flipchartu 

OLIVIA GATE A



ZAPRASZAMY DO 
WSPÓŁPRACY

O4 COWORKING
Olivia Business Centre
al. Grunwaldzka 472B
80-309 Gdańsk Polska

  Olivia Four level 0/1/2   Olivia Star level 1           

Olivia Six level 13   Olivia Gate A level 1

Monika Reut-Szyszko
Project Manager/Account 
Manager
+48  533 309 375
monika.reut@oliviacentre.com

Izabela Paluch
Community Manager O4 
+48 795 600 971 
izabela.paluch@oliviacentre.com

Sylwia Markot
Community Manager O4 FLOW 
+48 795 600 873
sylwia.markot@oliviacentre.com

Paula Łaguna
Community Manager O4 
+48 795 600 953 
paula.laguna@oliviacentre.com

ALL OFERT

OLIVIA FOUR

OLIVIA SIX
OLIVIA STAR

OLIVIA GATE A


