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Centrum biznesu w sercu miasta

WenderEDU Business Center to miejsce polecane przez trenerów, firmy szkoleniowe i samych uczestników. 
Dysponujemy 6 salami o różnych metrażach, które wyposażyliśmy w profesjonalny sprzęt, klimatyzację 
meble oraz akcesoria szkoleniowe. Zaplecze hotelowe, organizacja cateringu, parking sprawiają, że nasze 
sale zdają egzamin zarówno przy dużych konferencjach, szkoleniach biznesowych, jak i kameralnych 
spotkaniach i warsztatach.

Nasza oferta dla firm

6 75 10 2000

SAL SZKOLENIOWYCH MIEJSC NOCLEGOWYCH LAT DOŚWIADCZENIA M2 MOŻLIWOŚCI

Od lat budujemy współpracę, bazując na jasnych 
zasadach. Tworzymy oferty bez ukrytych kosztów, które 
w pełni obrazują nasze usługi. A te z kolei świadczymy 
z największą starannością, mając tym samym swój 
wkład w rozwój biznesu.

Wygodny nocleg na Ostrowie Tumskim

Dysponujemy pokojami 1, 2, i 3 osobowymi, pokojami 
rodzinnymi oraz dwupokojowym apartamentem. Łącznie 
75 miejsc noclegowych. Nasza lokalizacja i charakter 
okolicy pozwolą spokojnie zregenerować siły, 
jednocześnie będąc 10 minut od Rynku i centrum 
wydarzeń. Recepcja czynna całą dobę, żeby mogli 
Państwo skorzystać z uroków Wrocławia o każdej porze.
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Przerwy kawowe

kawa z ekspresu

herbata czarna, zielona,
owocowa i miętowa

woda

#be classic #be complete#be simple

wafle ryżowe i kukurydziane

owoce sezonowe

soki owocowe 100%

jabłka lub marchewki julienne

paluszki i krakersy

ciastka deserowe
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herbata czarna, zielona,
owocowa i miętowa

woda

soki owocowe 100%

jabłka lub marchewki julienne

paluszki i krakersy

ciastka deserowe

kawa z ekspresu

herbata czarna

woda

ciastka deserowe

Wszystkie przerwy: nielimitowane i ciągłe, uzupełniane w trakcie dnia szkoleniowego.

Bezpłatnie i bez ograniczeń, do każdego pakietu podajemy: mleko, świeżo krojoną cytrynę, słodzik, cukier biały i brązowy.

Dodatkowo przygotowujemy: mini tortille, tartinki na pumperniklu, roladki warzywne, mini wrapy, kanapki dekoracyjne, muffiny, 
ciasto jak domowe, desery jogurtowe z musli, bułki śniadaniowe, mini sałatki owocowe i warzywne, koktajle owocowo-warzywne.

Podczas szkoleń oferujemy nielimitowaną przerwę kawową. W zależności od wybranego pakietu, jej skład można 
dostosować do potrzeb i wymagań budżetu. Dbamy o to, by nasi Goście zawsze mogli napić się aromatycznej świeżo 
mielonej kawy zaparzanej w ekspresach wysokiej klasy. Proponujemy także herbatę pojedynczo pakowaną w kilku 
smakach do wyboru oraz zimne napoje (soki owocowe 100% i wodę). Przekąskę stanowią świeże owoce i warzywa 
oraz szeroki wybór ciastek. Każdy amator słodkości znajdzie coś dla siebie. Chętnym na słone przekąski 
proponujemy dodatek w postaci paluszków, krakersów oraz wafli zbożowych w różnych odsłonach.  Całość bez 
ograniczeń i stale dostępna w tracie eventu czy szkolenia. 

poczęstunek w trakcie szkoleń i spotkań biznesowych | świetna kawa | 
szeroki wybór ciastek | zdrowa przekąska
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Przerwy obiadowe

Obiad serwujemy w naszej jadalni, w formie 
szwedzkiego stołu. Zapewniamy wybór pierwszych 
oraz drugich dań wraz z dodatkiem surówek  - 
codziennie inne menu. Godzinę podawania posiłku 
ustalamy indywidualnie z organizatorami, by  
dopasować się do harmonogramu szkolenia czy 
warsztatów. W razie potrzeby, przygotowujemy dania 
zgodnie z dietą np. wegetariańskie czy bezglutenowe.

Uroczystości rodzinne i firmowe

Obiady dla grup
lokalizacja  na trasie wycieczek | Ostrów Tumski | elastyczne warunki | smaczne posiłki  

Niezależnie czy  ktoś zwiedza Wrocław w tygodniu czy w weekend, w poszukiwaniu Krasnali czy podąża 
śladami bohaterów kryminałów Krajewskiego w dawnym Breslau. Zapraszamy do skorzystania z oferty 
obiadowej dla grup.

Zapewniamy wysoką jakość i właściwą oprawę imprez 
firmowych, dzięki czemu ważne momenty będą 
zapamiętane na długo. Bazując na własnym 
doświadczeniu i wymaganiach klientów 
współpracujemy przy różnych okazjach. 

DIETY
na życzenie przygotowujemy 

dania zgodnie z dietą

FORMA PODANIA
posłku podajemy w formie 

szwedzkiego stołu

WYBÓR
zapewniamy wybór wśród 

zup i drugich dań 

MENU
codziennie podawane 

są inne dania

ORGANIZACJA
godzinę  posiłku ustalamy 

indywidualnie z organizatorem

wydarzenia i spotkania biznesowe | kolacje |  wigilie firmowe
chrzciny | komunie i rocznice | urodziny | jubileusze

Organizujemy
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Św. Józefa 1/3
50-3329 Wrocław

recepcja@wenderedu.pl +48 784 980 814
+48 71 733 66 61

www.wenderedu.pl
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ynajwiększa sala | nowoczesne
wyposażenie | konferencje |
seminaria | widok

konferencje i szkolenia | spotkania
biznesowe | widok

szkolenia | prezentacje | spotkania
biznesowe | coaching | widok

kameralna sala | idealna dla
mniejszych grup | szkolenia |
spotkania

szkolenia komputerowe | sala
informatyczna

kameralna sala | narożna | widok

PODKOWA
U pełny środek

PODKOWA
U pusty środek
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największa sala | konferencje i seminaria | szkolenia biznesowe | prezentacje | warsztaty |
widok na Muzeum Narodowe i Odrę 

105m2sala SMART

układy sali

TEATRALNY KLASOWY GRUPOWY KONFERENCYJNY PODKOWA PODKOWA
U pełny środek U pusty środek

100 osób 64 osoby 60 osób 40 osób 56 osób 40 osób
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konferencje | szkolenia biznesowe | prezentacje | warsztaty |
widok na Muzeum Narodowe i Odrę 

61m2sala PREMIUM

układy sali

TEATRALNY KLASOWY GRUPOWY KONFERENCYJNY PODKOWA PODKOWA
U pełny środek U pusty środek

50 osób 32 osoby 16 osób 22 osoby 34 osoby 22 osoby
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szkolenia biznesowe | prezentacje | warsztaty | widok na Muzeum Narodowe i Odrę 
58m2sala PRESTIGE

układy sali

TEATRALNY KLASOWY GRUPOWY KONFERENCYJNY PODKOWA PODKOWA
U pełny środek U pusty środek

50 osób 34 osoby 20 osób 16 osób 24 osoby 20 osób
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kameralna sala | szkolenia | spotkania biznesowe
53m2sala BIBLIOTEKA

układy sali

TEATRALNY KLASOWY GRUPOWY KONFERENCYJNY PODKOWA PODKOWA
U pełny środek U pusty środek

20 osób 12 osób 12 osób 14 osób 16 osób 12 osób
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sala informatyczna | szkolenia komputerowe | spotkania biznesowe 
49m2sala IT-ROOM

układy sali

TEATRALNY KLASOWY GRUPOWY KONFERENCYJNY PODKOWA PODKOWA
U pełny środek U pusty środek

40 osób 24 osoby 16 osób 16 osób 26 osób 18 osób
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kameralna narożna sala | szkolenia | spotkania biznesowe | 
widok na Muzeum Narodowe  i Odrę

www.wenderedu.pl

43m2sala BUSINESS

układy sali

TEATRALNY KLASOWY GRUPOWY KONFERENCYJNY PODKOWA PODKOWA
U pełny środek U pusty środek

35 osób 18 osób 12 osób 12 osób 20 osób 16 osób


