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Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego znajduje się
w samym centrum Łodzi, przy ul. POW 3/5 oraz ul. Rewolucji 1905 r. 37/41
(informacje o wydziale na stronie internetowej: www.eksoc.uni.lodz.pl).
Wynajem sal dydaktycznych oraz auli wkładowych to doskonała alternatywa
dla sal konferencyjnych w drogich hotelach czy ośrodkach szkoleniowych.
Nowoczesny i elegancki design oraz ciepłe kolory ścian tworzą miłą
atmosferą. Nasze sale doskonale nadają się do organizacji konferencji,
seminariów, wykładów, szkoleń i warsztatów. Sale mogą być wynajmowane
w dni robocze oraz w weekendy.
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny dysponuje:








salami wykładowymi o powierzchni od 443 m² do 32 m², mogących
pomieścić od 16 do 402 osób
najnowszym sprzętem komputerowym
sprzętem multimedialnym
nagłośnieniem
dwoma bufetami i stołówką
profesjonalną obsługą techniczną
powierzchniami pod stoiska reklamowe i systemy wystawiennicze

Dodatkowe udogodnienia:






możliwość połączenia z Internetem
organizacja recepcji
szatnia
obsługa cateringowa
budynki wydziału są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
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SALA RADY WYDZIAŁU C-140











175 osób
I piętro budynku C (wejście od ul. Rewolucji 1905 r. nr 41)
duży ekran centralny, dwa monitory boczne
nagłośnienie, mikrofony stacjonarne dostępne z każdego miejsca
rzutnik multimedialny, komputer i wizualizer
klimatyzacja
opcja regulacji oświetlenia, możliwość zaciemnienia sali roletami zewnętrznymi
koszt wynajęcia do 4 godzin: 400 PLN/godz., powyżej 4 godzin: 320 PLN/godz.

AULA T1






402 osoby
parter budynku T (wejście od ul. Rewolucji 1905 r. 39/41)
duży ekran i tablica
nagłośnienie, mikrofony




rzutnik multimedialny, komputer i wizualizer
klimatyzacja




opcja regulacji oświetlenia
możliwość zorganizowania cateringu przed aulą
koszt wynajęcia do 4 godzin: 320PLN/godz., powyżej 4 godzin: 240 PLN/godz.
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AULA C-101











242 osoby
I piętro budynku C
duży ekran i tablica
nagłośnienie , mikrofony
rzutnik multimedialny, komputer, wizualizer
klimatyzacja
opcja regulacji oświetlenia
możliwość zorganizowania cateringu przed aulą
koszt wynajęcia do 4 godzin: 400 PLN/godz., powyżej 4 godzin: 320 PLN/godz.

AULA D 208












241 osób
II piętro budynku D (wejście od ul. POW 3/5)
duży ekran i tablica
nagłośnienie, mikrofony
rzutnik multimedialny, komputer i wizualizer
klimatyzacja
opcja regulacji oświetlenia
możliwość zorganizowania cateringu przed aulą
koszt wynajęcia do 4 godzin: 320 PLN/godz., powyżej 4 godzin: 240 PLN/godz.
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SALA T401











116 osób
IV piętro budynku T (wejście od ul. Rewolucji 1905 r. 39/41)
duży ekran i tablica
nagłośnienie, mikrofony
rzutnik multimedialny, komputer i wizualizer
klimatyzacja
opcja regulacji oświetlenia
możliwość zorganizowania cateringu w sali
koszt wynajęcia do 4 godzin: 160 PLN/godz., powyżej 4 godzin: 120 PLN/godz.

AULA D207











110 osób
II piętro budynku D (wejście od ul. POW 3/5)
duży ekran i tablica
nagłośnienie, mikrofony
rzutnik multimedialny, komputer i wizualizer
klimatyzacja
opcja regulacji oświetlenia
możliwość zorganizowania cateringu przed salą
koszt wynajęcia do 4 godzin: 240 PLN/godz., powyżej 4 godzin: 160 PLN/godz.
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SALA T006










52 osoby
parter budynku T (wejście od ul. Rewolucji 1905 r. 39/41)
duży ekran i tablica
nagłośnienie, mikrofony
rzutnik multimedialny, komputer i wizualizer
możliwość zorganizowania cateringu przed salą
koszt wynajęcia do 4 godzin: 120 PLN/godz., powyżej 4 godzin: 80 PLN/godz.

SALA D206










40 osób
II piętro budynku D (wejście od ul. POW 3/5)
duży ekran i tablica
rzutnik multimedialny, komputer i wizualizer
możliwość zorganizowania cateringu przed salą
klimatyzacja
koszt wynajęcia do 4 godzin: 80 PLN/godz., powyżej 4 godzin: 40 PLN/godz.
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SALA D312








20 osób
III piętro budynku D (wejście od ul. POW 3/5)
tablica, ekran
komputer, wizualizer
możliwość zorganizowania cateringu blisko sali
koszt wynajęcia do 4 godzin: 80 PLN/godz., powyżej 4 godzin: 40 PLN/godz.

SALA T002








20 osób
Parter budynku T (wejście od ul. Rewolucji 1905 r. 39/41)
tablica
rzutnik multimedialny, komputer i wizualizer
możliwość zorganizowania cateringu blisko Sali
koszt wynajęcia do 4 godzin: 80 PLN/godz., powyżej 4 godzin: 40 PLN/godz.
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Wszystkie podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23%
VAT. Wystawiamy faktury VAT.
Ceny wynajmu podlegają negocjacji. Szczególnie preferencyjne warunki oferujemy
Podmiotom przyczyniającym się do rozwoju i promocji Wydziału oraz podejmującym
działania przynoszące korzyści społeczne i gospodarcze dla Łodzi i województwa
łódzkiego.

CATERING
Istnieje możliwość wynajmu sali bez cateringu bądź organizacja cateringu
przez zamawiającego.

WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH
Zapraszamy także Państwa do wynajmowania powierzchni reklamowych na
terenie naszego wydziału.
Jesteśmy gotowi doradzić Państwu w kwestii doboru odpowiedniej sali oraz
przygotować w dowolnym terminie spotkania dla różnej ilości osób w
zależności od Państwa potrzeb. Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania lub
chcielibyście obejrzeć sale czy też omówić możliwość wynajęcia powierzchni
reklamowych prosimy o kontakt.

POW 3/5
90-255 Łódź

T.:+48 42 635 53 56
F.: +48 42 635 40 25

dziekes@uni.lodz.pl
www.eksoc.uni.lodz.pl

