
Przestrzeń biznesowa w Renaissance Warsaw Airport Hotel 
to nowocześnie zaprojektowane sale konferencyjne umożliwia-
jące dopasowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klien-
ta. Zapewniamy innowacyjne zaplecze techniczne z szybkim 
dostępem do Internetu, oraz niestandardowe wnętrza, przysto-
sowane do dowolnej aranżacji.

R.E.N Metings 
Przestrzeń na Twoje wydarzenie

Specjalny pakiet 
   jesienny.



R.E.N Meetings
Poznaj nowe oblicze konferencji.

R.E.N Meetings w Renaissance Warsaw Airport Hotel to przestrzeń konferencyjna zaprojektowana 
tak, aby każdy z gości doświadczył lokalnego klimatu w niebanalnym wydaniu. Nieważny jest cel, 

czy wielkość eventu. Nasz specjalnie wyszkolony zespół pomoże w organizacji każdego wydarzenia.

RLIFE® LIVE

Specjalna platforma pomagająca w 
zorganizowaniu wyjątkowego eventu. 

Potrzebujesz muzyki na żywo lub ciekawe-
go występu artystycznego? Zaproś gości, 

a detale zostaw nam.

EXPERIENTIAL 
SENSORY MEETINGS

Konferencje w wyjątkowej oprawie. 
Catering inspirowany lokalnymi smakami, 
przygotowany z sezonowych składników. 
Łamigłówki na każdym stole. Inspirujące 
elementy angażujące wszystkie zmysły.

NEIGHBORHOOD 
NARRATIVES

Niezwykła forma spędzania wolnego 
czasu. Hotelowi Navigatorzy z chęcią 

wskażą najlepsze miejsca w Warszawie, w 
których można wgryźć się w tkankę miasta.

https://eventyrenaissance.pl/
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               FALL IN RENAISSANCE!

Zarezerwuj nasz jesienny pakiet konferencyjny i doświadcz niespotykanego dotąd  w Polsce podejścia do organizacji wydarzeń. 
Oferta dotyczy wydarzeń zarezerwowanych i zrealizowanych do 31.12.2018 r. 

Zadzwoń +48 22 164 7000635     PLN+VAT / os.

Pakiet konferencyjny zawiera:
Nocleg w komfortowych pokojach dwuosobowych.

Miejsce parkingowe

Świeżo parzoną kawę, wybór herbat oraz wodę dla uczestników. 

Ścianę whiteboard, flipchart i materiały konferencyjne (notatniki
i długopisy) w każdej sali.

Dostęp do szybkiego internetu Wi-Fi w salach konferencyjnych 
i pokojach.

Najnowszy sprzęt AV – w tym ekran, rzutnik i zintegrowany 
system audio.

Wynajem nowoczesnej sali konferencyjnej

Wsparcie dedykowanego opiekuna spotkania.

Rezerwując u nas zyskujesz:
Spotkanie zorganizowane zgodnie z autorską filozofią R.E.N. 
Meetings sieci Renaissance: dopasujemy salę do Twojego 
wydarzenia i zadbamy o każdy detal.

Wyjątkową oprawę stołów tzw. tablescaping – m.in. gadżety, 
które pobudzą kreatywność uczestników spotkania i gry.

Dostęp do mobilnej aplikacji Marriott Meeting Services App, 
dzięki której na każdym etapie organizacji spotkania możesz 
dokonać zmian.

Warunki oferty:
Oferta dotyczy terminów zarezerwowanych po 6.08.18.

Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

Oferta obowiązuje w miarę dostępności sal i terminów.

Dla Organizatora:
Podwójne punkty w programie Marriott Rewards, które możesz 
wymienić na jedną z 250 nagród, w tym noclegi w ponad 4700 
hotelach sieci Marriott International na całym świecie.

   

Sezonowy lunch pierwszego i drugiego dnia, przygotowany w 
oparciu o autorskie menu Szefa Kuchni - Andrzeja Bryka.

Trzy różnorodne, energetyczne i codziennie inne przerwy kawowe: 
poranną i popołudniową pierwszego dnia i poranną drugiego dnia.

Obowiązują standardowe warunki rezerwacji i płatności.
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