
CENTRUM KONFERENCYJNE
HOTEL PERŁA

        Specjalnością Hotelu Perła *** jest obsługa spotkań biznesowych a także szkoleń 
i konferencji z pełnym serwisem gastronomicznym. 
Posiadamy do dyspozycji 4 w pełni wyposażone multimedialnie sale konferencyjne z ogromnymi
możliwościami i zapleczem kulinarno-technicznym przydatnym do prowadzenia ciekawych i
innowacyjnych eventów. Podchodzimy indywidualnie do potrzeb naszych klientów i dokładamy
wszelkich starań by sprostać ich największym oczekiwaniom. Czynnikiem, który sprawia, że nasz
obiekt jest idealnym miejscem na organizację wydarzeń szkoleniowo - konferencyjnych jest
również lokalizacja. Znajdujemy się w ścisłym centrum miasta Oleśnica (15 km od Wrocławia).
        

        Główną salą konferencyjną Hotelu Perła jest Sala A + B o wymiarach 100m2. Jest to
sala łączona, dwupoziomowa, którą swobodnie w przypadku potrzeby możemy podzielić na
dwie mniejsze, poprzez szybkie i sprawne zamontowanie ścianki dźwiękochłonnej, w wyniku
czego otrzymujemy Salę A o wymiarach 60m2 oraz Salę B o wymiarach 40m2. Kolejną z
naszych sale jest Sala D - najczęściej udostępniana na spotkania biznesowe połączone z
wykwintną kolacją, obrady polityczne oraz spotkania rekrutacyjne - komfortowa dla 12 osób
przy okrągłym stole. 
Największą z sal jest Sala R (sala bankietowa) mierząca ok. 300m2. 
W przypadku wernisaży, pokazów handlowych, bardzo dużych szkoleń  lub konferencji
właśnie tę salę udostępniamy naszym klientom - bez problemu wyposażamy ją w przenośny
sprzęt multimedialny, ekran, projektory, flipchart oraz pełne nagłośnienie. 
 

W skrócie o naszych salach

B2B to nasza specjalność



SALE SZKOLENIOWE
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Podgląd graficzny 

 Sala A
podkowa – 40 osób
szkolne - 40 osób
kinowe – 60 osób
 

 Sala B
podkowa – 30 osób
szkolne - 30 osób
kinowe – 40 osób
 

 Sala A+B
podkowa – 75 osób
szkolne - 75 osób
kinowe – 100 osób
 

 Sala R
podkowa – 150 osób
szkolne - 120 osób
kinowe – 180 osób
 

Sala D - sala spotkań do 12 osób
 



KLIENCI BIZNESOWI
HOTEL PERŁA

Zostań naszym partnerem korporacyjnym
W przypadku regularnej współpracy nasi klienci mogą zostać naszymi partnerami
korporacyjnym, zamawiając usługi po specjalnych cenach.
Zniżki są uzależnione od liczby zarezerwowanych usług w ciągu roku.
Partnerzy korporacyjni mogą liczyć także na upominki w formie podziękowania za
współpracę w postaci Voucherów na oferowane przez nas usługi.

Skontaktuj się z nami
konferencje@hotelperla.pl
501 - 092 - 615


