
Gdy nie da się zdalnie
Pandemia zmusiła nas do zmiany funkcjonowania nie tylko w życiu
codziennym, ale też zawodowym. Nie oznacza to jednak, że gospodarka
może się zatrzymać. Są sprawy i sytuacje, gdy telekonferencja nie
wystarczy! Wiedzą o tym doskonale m.in. prawnicy, prokuratorzy,
sędziowie, radcy prawni, czy notariusze, których zawód wymaga
bezpośredniego kontaktu.



Bezpiecznie
i zgodnie z prawem

Jeśli spotkanie jest niezbędne, należy je zorganizować z zachowaniem
najwyższych standardów higieny i bezpieczeństwa. Najlepiej na dużej
przestrzeni, która zapewni komfort, ale przede wszystkim umożliwić

zachowanie wszelkich obostrzeń.



Dlaczego
warto wybrać
EXPO Kraków?



Powierzchnia Jako jedyny obiekt w mieście oferujemy Państwu
14 000 m2 powierzchni użytkowej, w tym zespół sal
seminaryjnych i pokojów, dostosowanych do
różnego typu spotkań.





Bezpieczeństwo Wszystkie przestrzenie są przygotowane zgodnie 
z odgórnymi rozporządzeniami Głównego
Inspektora Sanitarnego. Po każdym spotkaniu
przestrzenie są ozonowane. Ze szczególną
starannością dbamy o częste przecieranie klamek,
blatów, krzeseł za pomocą specjalistycznych
płynów dezynfekujących.



Komfort Ogromna przestrzeń umożliwia zachowanie
odpowiedniego dystansu miedzy uczestnikami
spotkań.  A dzięki współpracy z firmą PROBUDEX
możemy zapewnić nowoczesne ekrany ochronne,
na bieżąco dopasowywane do potrzeb i wymagań. 



Parking Ogromnym plusem jest parking na terenie EXPO
Kraków, który mieści ponad 700 pojazdów, jest w
całości ogrodzony i monitorowany.



Wsparcie Podczas spotkań do Państwa dyspozycji będą
odpowiednio przeszkoleni pracownicy techniczni.



Zaplecze
gastronomiczne

Na prośbę klienta możemy zapewnić catering -
dbamy o całkowite przestrzeganie wytycznych
w kwestii usług gastronomicznych.



Położenie Dodatkowym plusem jest położenie EXPO Kraków
w kameralnej części dzielnicy Czyżyny przy 
ul. Galicyjskiej 9 (geograficzne centrum Krakowa).
Obiekt jest doskonale skomunikowany z centrum
miasta.



Co możemy
zorganizować
w EXPO Kraków?

 

walne zebrania, zgromadzenia

właścicielskie i rady nadzorcze

 

spotkania wymagające

obecności notariusza

 

konferencje online (na miejscu

dostępny sprzęt i technologia)



Skontaktuj się z nami

expo@targi.krakow.pl

EMAIL
502 585 746
509 925 977

TELEFON

Międzynarodowe Centrum 

Targowo-Kongresowe EXPO Kraków

Targi w Krakowie Sp. z o.o.

ul. Galicyjska 9

31-586 Kraków

www.expokrakow.com, www.targi.krakow.pl

WWW


