
Co:events
Co:nference 
Co:operation



Co:events
  

Zapierające dech atrakcje, 
obsługa fotograficzna i wideo, 
catering, hostessy, oprawa 
muzyczna, taneczna, a nawet 
atrakcje golfowe.

Zorganizujemy to wszystko!

Co:Spot to obiekt, który łącząc 
nowoczesność z tradycją wyznacza 
nową jakość na rynku spotkań.

Designerska przestrzeń na spotkania 
biznesowe, konferencje czy szkolenia 
z profesjonalną pomocą event 
managera.

Zorganizujemy Twoje wydarzenie 
kompleksowo.



Idealnie
dopasowany
dla:

Small

Rozmowy 
kwalifikacyjne, 

telekonferencje

40zł/h

do 4

Członkowie Co:Spot korzystają z sal bezpłatnie w ramach pakietu.  
Poza pakietem - 50% ceny.

Medium

Szkolenia, warsztaty, 
prezentacje, 

spotkania, 
telekonferencje

70zł/h

do 12

Bardzo popularny

Large

Szkolenia, 
prezentacje, 

eventy

200 zł/h (min. 4 h)

do 70

!

Co:nference 

pakiety 
w różnych 
rozmiarach

Inwestycja:

Miejsca:

Telekonferencja

Przerwa kawowa

Wi-Fi

Monitor

Tablica

Parking dla gości

Mikrofon

Wsparcie event 
managera



Co:operation

Jesteśmy przede wszystkim 
miejscem współpracy, pracy 
i rozwoju dla biznesu.
Nasza oferta to biura serwisowane, przestrzenie 
dedykowane i coworking.

* członkostwo w CoSpot już od 390 zł



„CoSpot to nietypowe miejsce w centrum Łodzi, 
pomagające organizować szkolenia dla naszych salonów. 
Oryginalne wnętrza z klasą pobudzają biznesową 
wyobraźnię”.

Dlaczego warto zorganizować  
event z Co:Spot?

„Budujemy centrum handlowe w Pabianicach. Na placu budowy 
nie zawsze jest komfortowo, więc korzystamy z przestrzeni Co:Spot 
kiedy zależy nam na dobrym spotkaniu w centrum Łodzi”.

„Często polecamy naszym klientom sale w Co:Spot. 
To świetne miejsce na networking przy rewelacyjnej kawie”.

„CoSpot stał się naszym miejscem w centrum Łodzi, w którym 
rozwijamy nasz biznes z sukcesami. W CoSpot organizujemy 
imprezy firmowe dla naszych pracowników. Wnętrza i atmosfera 
w tym miejscu są niepowtarzalne”.

„W każdym miesiącu organizujemy w CoSpot spotkania 
dla inwestorów. Wystrój, obsługa, świetna kawa 
i czekolada z ekspresu powodują, że CoSpot to standard 
dobrego hotelu połączony z genialną atmosferą”.



Do zobaczenia w Co:Spot 

Zachodnia

Piotrkow
ska

Plac Wolności

Manufaktura

Dworzec
Łódź Fabryczna

Więckowskiego

Północna

Narutowicza

Rewolucji 1905 roku

G
dańska

Więckowskiego

1 Maja

Próchnika

Kilińskiego
Legionów

Hotel Andel’s

Hotel Puro

Co:ntact
Lidia Popławska
Manager – CoSpot Zachodnia Office
l.poplawska@cospot.pl
+48 570 690 451
Events@cospot.pl

Adres:
Zachodnia 70, 90-403 Łódź

www.cospot.pl


