CENTRUM BIZNESU
W SERCU MIASTA

SALA
ONLINE
Od lat tworzymy miejsce polecane przez trenerów, prelegentów i uczestników szkoleń.
Naturalnym, w aktualnej sytuacji, jest przejście do szkoleń obywających się w wirtualnej
rzeczywistości i webinarów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, przygotowaliśmy w pełni
profesjonalne miejsce dla osób przeprowadzających usługi szkoleniowe zdalnie. Zapewniamy
warunki techniczne dające komfort pracy, wygodę działania i świetny odbiór uczestników.

centrum miasta
Ostrów Tumski

miejsce parkingowe

szybki Internet Wi-Fi
sieć LAN | światłowód

profesjonalne miejsce do
pracy i spotkań online

bezpłatny test
urządzeń

profesjonalny sprzęt
multimedialny

oświetlenie

akcesoria szkoleniowe

elastyczne warunki
wynajmu

własny węzeł sanitarny
(kabina prysznicowa i toaleta)

czysto i bezpiecznie

recepcja
w obiekcie

SALA
ONLINE
Plan oraz metraż sali
lokalizacja | 2 piętro obiektu
charakterystyka | jasna, przestronna
2

1. pomieszczenie A| 20,8 m
2
2. pomieszczenie B | 5,2 m
2
3. łazienka | 3,4 m

łączna powierzchnia | 29,4 m
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Wiemy jak ważna jest skuteczność. Zatem zapraszamy na bezpłatne spotkanie
w celu sprawdzenia i przetestowania naszych rozwiązań.

Parametry techniczne
Poly Studio
urządzenie typu "all in one" do wideokonferencji z czujnikiem obrazu 4k, 6-elementowym
zestawem mikrofonów, szerokopasmowymi głośnikami stereo i unikalnymi technologiami,
takimi jak śledzenie głosu i kadrowanie. Kompatybilność ze wszystkimi aplikacjami,
które obsługują standardowe sterowniki audio i wideo USB.
kamera
120° kąt widzenia
rozdzielczość rejestrowania UHD 2160p (4K)
automatyczne kadrowanie osób i śledzenie osoby mówiącej
5-krotny zoom / funkcja elektronicznego obracania, pochylania i zoomu (ePTZ)
2 zaprogramowane ustawienia kamery
dźwięk
rozmowy w trybie full-duplex
redukcja echa akustycznego i wyciszanie zakłóceń tła, elementy sterujące wyciszaniem
mikrofony stereofoniczne: 6-częściowy zestaw mikrofonów wychwytujących głos, 3,7-metrowy zasięg
mikrofonu, pasmo przenoszenia od 120 Hz do 16 kHz
głośniki stereo: pasmo przenoszenia od 100 Hz do 20 kHz, wyjście 90 dB przy 0,5 m

CENNIK

SALA ONLINE

Wybierz rozwiązanie, które odpowiada Twoim potrzebom.
plan godzinowy
Prowadzisz szkolenie do południa?
Twój webinar zaczyna się wieczorem?

8:00 - 13:30 | 200 zł netto
15:00 - 20:30 | 200 zł netto

plan szkoleniowy
Prowadzisz pełnowymiarowe szkolenie?

07:30 - 17:00 | 350 zł netto

plan całodniowy
Potrzebujesz sali na cały dzień?
Planujesz cykl spotkań online z klientami?

7:00 - 21:00 | 400 zł netto

wsparcie techniczne
Dodatkowo, jeśli potrzebujesz pomocy
w kwestiach technicznych czy
informatycznych, jesteśmy do dyspozycji.

2 pierwsze godziny spotkania | 50 zł netto
każda kolejna godzina | 35 zł netto

#BEZPIECZNE WENDEREDU
kontakt

maseczki

+48 784 980 814
recepcja@wenderedu.pl

na terenie obiektu należy zasłaniać
nos i usta; maseczki są do kupienia
w recepcji

unikaj zgromadzeń

dystans

na terenie obiektu należy unikać
zgromadzeń w częściach wspólnych

obowiązuje zachowanie dystansu
społecznego

higiena rąk

przerwa kawowa i catering

wietrzenie

dezynfekacja i sprzątanie

warunki ustalane są indywidualnie
z organizatorami szkolenia

zaleca się częste mycie rąk oraz
dezynfekcję środkami dostępnymi
w obiekcie, zgodnie z instrukcjami

zachęcamy do częstego wietrzenia
pomieszczeń

sale szkoleniowe są dezynfekowane
przed i po szkoleniu; płyn do
dezynfekcji w sali

300

2

METRÓW

KILOMETRY

do Katedry

do Rynku

+11
LAT

doświadczenia

Weronika Wolender

zastępca dyrektora

+48 608 301 361
w.wolender@wenderedu.pl

regulamin.wenderedu.pl

info.wenderedu.pl

pełny regulamin i ochrona danych
osobowych

więcej informacji: dojazd, przewodnik
po Wrocławiu

poznaj nas bliżej

bądź na bieżąco

www.wenderedu.pl

znajdź nas na Facebooku i Instagramie

