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Centrum Konferencyjne
Letia Business Center to należący do spółki Legnicki Park Technologiczny LETIA S.A., wchodzącej
w skład grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., nowoczesny biurowiec, położony w ścisłym centrum
Legnicy.
W LBC znajduje się nowoczesne Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze, siedziby wielu rozwojowych firm,
laboratorium Rapid Prototyping, a także Restauracja.
Centrum Konferencyjne Letia Business Center, to przede wszystkim eleganckie, wyposażone
w najnowszy sprzęt sale konferencyjne oraz Foyer wystawiennicze, usytuowane pod przeszkloną kopułą obiektu.
Rangę realizowanych tu imprez, z pewnością podnosi fakt, że obiekt ma charakter centrum biznesowego.
Do dyspozycji Gości korzystających z Centrum Konferencyjnego LBC oddajemy bezpłatny parking, którego
Regulamin znajduje się na stronie internetowej LBC.

Foyer wystawiennicze LUNA
637 m²

Foyer

jest

usytuowane

pod

niekonwencjonalną,

wysoką

na

19

m

kopułą,

wykonaną

ze szkła. Dzięki tak oryginalnej lokalizacji, panuje tu niepowtarzalna atmosfera. Pogodne za dnia wnętrze,
wieczorami nabiera tajemniczego nastroju. Zgromadzeni wewnątrz goście, mogą podziwiać gwieździste niebo,
nie wychodząc z budynku. Dodatkowo, klimat może być podkreślony, za pomocą odpowiedniego oświetlenia.
Do powierzchni wystawienniczej przylega rozległy taras. Może on spełniać rozmaite funkcje, w zależności
od charakteru organizowanego na Foyer wydarzenia. Wewnętrzne krużganki obiektu, pozwalają na oglądanie
eventu z trzech dodatkowych poziomów.

Możliwości realizacyjne:

- gale
- koncerty
- targi
- recitale

- aukcje
- spektakle
- pokazy
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Sale szkoleniowo - konferencyjne
z dostępem do Internetu

Ilość osób w układzie:

Sala

Metraż

Wyposażenie

Concordia

105 m²

80

40

32

Nox

61 m²

48

20

20

Concordia + Nox

166 m²

100

70

60

• projektor multimedialny
• nagłośnienie sufitowe
• mikrofony
• system zintegrowanego
sterowania multimediami
• tablica suchościeralna
• flipchart
• mównica
• laptop za dodatkową opłatą

• projektor multimedialny
• tablica suchościeralna
• flipchart

Nerio

46 m²

Pax

38 m²

25

12

12
• laptop za dodatkową opłatą

25

14

12

18
(standardowa podkowa)

Febe

125 + 10 m²

80

40

40
(otwarta podkowa)

• projektor multimedialny
• flipchart/ tablica
suchościeralna
• laptop za dodatkową
opłatą
• projektor multimedialny
• flipchart/ tablica
suchościeralna
• mównica
• laptop za dodatkową
opłatą
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Laboratorium komputerowe OPS
40 m²

Sala

Ilość stanowisk

Wyposażenie






15

Ops

tablica interaktywna z projektorem ultraszerokokątnym
i nagłośnieniem
komputery 15 szt. Stacja graficzna – DELL
projektor multimedialny Precision T1600
tablica suchościeralna
flipchart

Catering
Zapraszamy Państwa do korzystania z usług Restauracji
zlokalizowanej w Letia Business Centre. W ramach szkoleń
i imprez w LBC proponujemy Państwu:
 przerwy kawowe
 lunche
 śniadania
 kolacje
 wykwintne menu bankietowe
Istnieje możliwość zlokalizowania usługi cateringowej zarówno
w

Sali

restauracyjnej,

w

salach

konferencyjnych,

jak i na przestrzeni Foyer Luna.
Rozwiązaniem szczególnie lubianym przez naszych gości, jest
poczęstunek serwowany na wewnętrznym tarasie, pod szklaną
kopułą obiektu.
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Organizacja Imprez

Oprócz udostępnienia wygodnych i eleganckich sal konferencyjnych oraz
przeszklonej
powierzchni
wystawienniczej,
pomożemy
w organizowaniu wybranej formy eventu. Nasza elastyczność
oraz gotowość sprostania oczekiwaniom klientów sprawi, że będzie
to niezapomniane wydarzenie!
Stanowimy kreatywny zespół, zaangażowany w sprawy realizowanych
projektów. Współpracujemy z profesjonalnymi firmami nagłośnieniowymi
i oświetleniowymi oraz z artystami, animatorami, muzykami,
konferansjerami, hostessami oraz dekoratorami.
Na podstawie dokładnych ustaleń, dotyczących Państwa potrzeb
i oczekiwań, zaplanujemy wszystkie etapy eventu, dopracowując starannie
każdy szczegół. Wszystko to, w trosce o najwyższy poziom organizowanego
spotkania.

Nasze realizacje

Letia Business Center jest nowym miejscem na biznesowej mapie Dolnego
Śląska, jednakże Centrum Konferencyjne obiektu bardzo szybko zyskało
popularność.
Odbyły się tu liczne szkolenia, konferencje, spotkania biznesowe,
rady nadzorcze oraz imprezy takie jak Dolnośląski Festiwal Nauki,
sympozjum Związku Pracodawców Polska Miedź z udziałem światowego
lidera Kaizen, Panem Masaaki Imai, Targi maszyn Tiptopol Tour 2012,
bankiety korporacyjne, czy konferencje prasowe. Obiekt stanowił również
plan
zdjęciowy
do
filmu
„Fotograf”
Waldemara
Krzystka,
reżysera „80. milionów” i „Anny German”.
Materiały z eventów, które odbyły się w Letia Business Center
udostępniane były przez wszystkie lokalne i branżowe media w Polsce.

