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Największy ekran 
LED w Europie 
o powierzchni  
5 100 m 2

Europe’s biggest LED 
screen with an area 
of 5,100 m 2
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PERBO-PROJEKT sp. z o.o., www.perbo-projekt.pl
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Powierzchnie konferencyjne
Conference areas

Oferta  /  Of fer

www.tauronarenakrakow.pl

Układ konferencyjny / Conference layout

Układ teatralny / Theatrical layout

Układ szkolny / School layout

Sale konferencyjne
Conferences and trainings

• 2 klimatyzowane sale konferencyjne

• każda sala z opcją podzielenia na dwa mniejsze 
moduły

• dodatkowe zaplecza o pow. 30 m ²

• nowoczesny sprzęt audio-wideo: projektor, 
ekran, nagłośnienie, flipchart

• do dyspozycji 200 miejsc parkingowych

• 2 air-conditioned conference rooms

• each room with the option of being divided into 
two smaller modules

• additional facilities with an area of 30 m²

• modern audio-visual equipment: projector, 
screen, sound system, flipchart

• 200 parking spaces available

Szkolenia
Trainings

Do dyspozycji wynajmujących są również loże o po-
wierzchni 23 – 45 m², które dają możliwość równole-
głej pracy warsztatowej w podzespołach

Available to renters are also lodges with an area  
of 23 – 45 m², which give the possibility of parallel 
workshop work in subgroups



Układy konferencyjne
Conference layout

Konferencje mogą być organizowane w następujących układach: Conferences can be organized in the following layouts:

Konferencyjny / Conference

Teatralny / Theatrical

Szkolny / School

Podzielona / Divided

Sale Konferencyjne
Conference rooms

Płyta Areny Głównej, dzięki wykorzystaniu 
stałych miejsc na trybunach oraz dostaw-
nych miejsc na płycie, umożliwia organiza-
cję kongresów, konferencji i targów dla na-
wet 13 500 uczestników.

• Do dyspozycji organizatorów są: po-
mieszczenia techniczne, przestrzeń foy-
er, cube (ekrany LED nad płytą główną), 
wewnętrzne ekrany LCD i zewnętrzny 
ekran LED o powierzchni ponad 5000 m²

• Ponad 1 300 miejsc parkingowych na 
parkingu naziemnym i podziemnym

The Main Arena, thanks to the use of per-
manent seats in the stands and additional 
seats on the floor, enables the organization 
of congresses, conferences and fairs for 
even 13,500 participants.

• At the organizers disposal: technical 
rooms, foyer space, cube (LED screens 
above the motherboard), internal LCD 
screens and an external LED screen with 
a surface of over 5000 m²

• Over 1,300 parking spaces in the outdoor 
and underground car park

Plan aranżacji układu konferencyjnego 
na Arenie Głównej

Arrangement plan for the conference 
system at the Main Arena 

Plan aranżacji układu konferencyjnego 
na Małej Hali

Arrangement plan for the conference 
system at the Small Hall
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TAURON Arena 
Kraków to doskonałe 
miejsce do organizacji 
konferencji

TAURON Arena Krakow 
is a perfect place to 
organize conferences

Sale konferencyjne
Conference rooms

Na poziomie B obiektu, w Strefie VIP, znajdują się 2 nowo-
czesne sale konferencyjne o powierzchniach ok. 260 m ² 
każda (ok. 11 × 24 m).

On the B level of the facility, in the VIP area, there are 2 
modern conference rooms with the area of 260 m² each 
(about 11 × 24 m).

TAURON Arena Kraków to miejsce, które 
nadaje wydarzeniom wysoki prestiż, spełnia 
najwyższe wymagania techniczne, a przede 
wszystkim daje nieograniczone możliwości  
w kreacji eventu. Zespół obiektu to doświad-
czeni fachowcy służący pomocą i radą, któ-
rym na sukcesie każdej imprezy zależy nie 
mniej niż organizatorowi. Jeśli zatem szuka-
my miejsca na duże, imponujące wydarze-
nie przygotowane w profesjonalny sposób,  
TAURON Arena Kraków jest bardzo dobrym 
wyborem.

Tomasz Cieślak

Rossmann Supermarkety Drogeryjne Sp. z o.o.

TAURON Arena Krakow is a place that gives 
events prestige, meets the highest technical 
requirements, and above all, gives unlimited 
possibilities to event organization. Experien- 
ced professionals provide help and advice,  
as they care about the success of each event  
as much as the organizers. So if you are look-
ing for space for a large, impressive event, 
prepared in a professional manner, TAURON 
Arena Krakow is a very good choice.

Tomasz Cieślak

Rossmann Supermarkets

50
osób / people

200
osób / people

75
osób w jednej sali / people in one room

90
osób / people
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