
SALA KONFERENCYJNA 

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 
 
 

Możliwości więcej niż fal w BAŁTYKU! 

 
Zapraszamy do organizacji konferencji, szkoleń, warsztatów i innych wydarzeń firmowych 

w otoczeniu historii polskiej Marynarki Wojennej. Umożliwiamy udany biznes i zapewniamy 

wyjątkowe przeżycia historyczne w klimacie niezwykle efektywnie i miło spędzonego czasu. 

 
 
 

 
 
 

ATRAKCYJNA LOKALIZACJA SALI 
 
 
 

• Bulwar Nadmorski w Gdyni, w odległości 50 m od plaży miejskiej, 

• bliskości Skweru Kościuszki z historycznym okrętem muzeum ORP Błyskawica, 

• 10-minutowy dystans spacerowy do Dworca Głównego PKP i 5-minutowy do przystanków 

komunikacji miejskiej, 

• godzinna trasa obwodnicą trójmiejską do portu lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, 

• połączenie promowe Stena Lina z rejsami do Szwecji, 

• w pobliżu liczne hotele, restauracje, centra handlowe i inne atrakcje kultowych ulic Gdyni 

w samym jej centrum, 

• regularne rejsy białej floty na Półwysep Helski w sezonie letnim, 

• lokalizacja w sercu kultury gdyńskiej w pobliżu sławnego na skalę europejską Teatru 

Muzycznego, Teatru Miejskiego, Konsulatu Kultury, Teatru Gdynia Główna. Sale kinowe 

prestiżowej Szkoły Filmowej, 



• nieduża odległość od zabytkowego dworca morskiego - miejsca wyruszania w rejsy 

transatlantyku MS Batory, obecnie siedziba Muzeum Emigracji i miejsce regularnych 

całorocznych zawinięć największych statków wycieczkowych świata. Rozkład zawinięć na 

stronie Portu Gdynia www.port.gdynia.pl/pl/wydarzenia/wycieczkowce/, 

• bezpośrednie sąsiedztwo z Muzeum Miasta Gdyni, 

• w pobliżu historyczne budynki Marynarki Wojennej, sztab oraz Klub Marynarki Wojennej 

„Riwiera”. 

 

WYSOKI STANDARD SALI I WSPARCIE WYDARZEŃ 
 

• nowoczesna i funkcjonalna sala audiowizualna w układzie teatralno-kinowym. Usytuowana 

na parterze, o powierzchni 127 m2, przeznaczona dla 135 uczestników spotkania, 

• klimatyzacja i dostęp do internetu bezprzewodowego do 600 Mb/s, 

• duże okna zapewniające optymalne doświetlenie dzienne, jasne sztuczne oświetlenie 

sufitowe, 

• wyposażenie sali w multimedia, panel sterujący dźwięk, obraz i światło, mównicę, biurko 

z mikrofonami, ekran z projektorem, tablicę magnetyczną sucho-ścieralną, 

• profesjonalne wsparcie techniczne podczas organizowanych wydarzeń, 

• możliwość tłumaczeń symultanicznych, 

• dostęp do nowoczesnych pomieszczeń sanitarnych, muzeum posiada stały monitoring 

i funkcjonującą 24h na dobę ochronę, 

• przed salą miejsce na przerwę kawową i lunch. Catering i przerwę kawową organizuje firma 

Banglob www.banglob.pl lub restauracja Vinegre (lokalizacja na III piętrze Muzeum), 

• dodatkowo dla naszych klientów oferujemy zwiedzanie muzeum 

wraz z Ekspozycją Broni i Uzbrojenia Morskiego oraz okrętem-muzeum „Błyskawica”, 

• wspieramy informacją w zakresie możliwości organizowania czasu pozakonferencyjnego. 

 
 
 

ZAUFALI NAM m.in.: Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Festiwal 

Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Eltoro, Enterteem, Konsbud Audio, 

Apmar, Moebus, PTTK, SE Group. 

http://www.port.gdynia.pl/pl/wydarzenia/wycieczkowce/
http://www.banglob.pl/


 
 



 
 
 
 



 
 
 

 



Cennik najmu sali konferencyjnej 
 

 
SALA KONFERENCYJNA DLA GRUP DO 121 OSÓB 

 

Sala konferencyjna - rzutnik z ekranem, nagłośnieniem 
 

• cena do 4 godz. - 220 PLN netto/h 

• cena powyżej 4 godz. - 200 PLN netto/h 

Sala konferencyjna - rzutnik z ekranem, nagłośnieniem+ miejsce na przerwę kawową 
 

• cena do 4 godz. - 250 PLN netto/h 

• cena do 4 godz. - 220 PLN netto/h 

Dodatkowa obsługa techniczna 
 

• cena 70 PLN netto/h 

 
 

Pozostałe formy współpracy 
 
 
 

I. Kampanie aktywne(powierzchnia parteru MMW) 

1. stand - stoisko firmowe dla 1,2 osób obsługujących 1 dzień 200 zł* 

2. stand - stoisko firmowe dla 1,2 osób obsługujących wraz z dystrybucją 
ulotek na terenie otwartym i/lub ogrodzonym, 1 osoba 

1 dzień 250 zł* 

II. Różne konstrukcje, będące własnością najemcy, służące do ekspozycji reklamy w 
budynku(powierzchnia parteru MMW) 

1. stender za 1 szt. 1 dzień 50 zł* 

2. ścianka ekspozycyjna, roll-up, szer. do 120 cm 1 dzień 60 zł* 

3. tablica na stojaku 1 dzień 60 zł* 

4. tablica na stojaku dodatkowo wyposażona w stender 1 dzień 100 zł* 
 

*Wszystkie podane ceny są cenami netto 



Podstawą najmu sali konferencyjnej jest podpisana umowa najmu( wzór w załączeniu). 
 

(plik pdf umowy najmu) 
 
 

KONTAKT : 
 

Agnieszka Skibińska 

Specjalista ds. Marketingu 
 

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 

81-374 Gdynia 

ul. Zawiszy Czarnego 1B 

kom. 601 763 749 

tel. (58) 620 13 81 wew. 23 

e-mail: agnieszka.skibinska@muzeummw.pl 
 

strona internetowa: www.muzeummw.pl 

dołącz do nas: http://www.facebook.com/MuzeumMW 

mailto:agnieszka.skibinska@muzeummw.pl
http://www.muzeummw.pl/
http://www.facebook.com/MuzeumMW

