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CENTRUM KONFERENCYJNE



WITAMY
na Towarowej 28!
Szukasz miejsca, w którym chcesz zorganizować szkolenie 
firmowe albo event branżowy? A może poszukujesz miejsca 
na potrzeby sesji zdjęciowej lub filmów video?

Nasze centrum jest właśnie takim miejscem, w którym 
przestrzeń dopasowuje się do Twoich zapotrzebowań. 
Skontaktuj się z naszym działem Marketingu i ustal szczegóły: 

marketing@dcg.pl
W ramach współpracy oferujemy wynajem przestrzeni 
bez dodatkowych opłat. Prosimy o kontakt z wyprzedzeniem 
abyśmy zdążyli przygotować przestrzeń na Państwa 
zapotrzebowanie.

6
piętro



6
Nasze biuro zlokalizowane jest
przy ulicy Towarowej 28...

... i jest świetnie skomunikowane!
Do DCG dojedziesz:

II linią metra:
stacja Rondo Daszyńskiego.

Samochodem:
dysponujemy dwoma miejscami
parkingowymi dla najemcy. Wjazd 
do parkingu znajduje się od strony 
ul. Łuckiej. (maks. wysokość samochodu 2,30m)

Autobusem komunikacji miejskiej:
linie dzienne nr 105, 109, 178, 255,
oraz linie nocne nr N45, N95.

Tramwajem:
linie nr 1, 10, 14, 22, 24.

Rowerem:
na terenie nieruchomości znajdują się
ogólnodostępne miejsca postojowe dla
rowerów na terenie zewnętrznym (30 stojaków)
oraz w garażu podziemnym, na poziomie -1 i -2
(103 miejsca).

Warszawskim Rowerem Publicznym „Veturilo”:
najbliższe stacje znajdują się przy Metro Rondo 
Daszyńskiego ul. Prostej, ul. Wroniej oraz na placu
Europejskim.



W celu zapewnienia bezpiecznych warunków 
pracy obiekt Generation Park Z wyposażono 
w zintegrowane systemy bezpieczeństwa tj. 
kontrolę dostępu oraz kamery telewizji 
przemysłowej.

Kamery telewizji przemysłowej umieszczone są 
na zewnątrz i wewnątrz budynku, monitorujące 
obszar podziemnych parkingów, terenu 
zewnętrznego wokół budynku, taras oraz hol 
windowy na parterze. Wszystkie systemy 
bezpieczeństwa budynku znajdują się 
w centrum monitoringu obiektu, który 
w systemie 24h/7/365 obsługuje ochrona 
budynku.

System przeciwpożarowy budynku obejmuje 

W całym budynku funkcjonuje autorski system 
inteligentnego zarządzania, który działa 
za pośrednictwem darmowej aplikacji 
mobilnej. System ten poprawia komfort oraz 
efektywność korzystania z budynku i zwiększa 
jego bezpieczeństwo.
Connected by Skanska to system operacyjny 
dla budynków biurowych z aplikacją mobilną 
na iOS oraz Android.

W Generation Park Z będziemy mogli korzystać 
m.in. z wirtualnej recepcji. Pozwala zaprosić 
gościa przez pracownika Najemcy bez 
konieczności kontaktu z recepcją. Osoby 
zaproszone przez wirtualną recepcję mogą 

dwa podsystemy: system sygnalizacji pożaru 
(SSP) i urządzenia do gaszenia ognia (hydranty 
oraz gaśnice). W przypadku wykrycia pożaru 
Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) 
z głośników znajdujących się na całej 
powierzchni nadaje komunikat o ewakuacji. 
Informacja jest nadawana na powierzchni 
zagrożonej (piętro, na którym wykryto pożar), 
na klatkach schodowych oraz w garażu. 
Na przyległych piętrach automatycznie 
generowany jest komunikat ostrzegawczy. 
Komunikat nadawany jest w języku polskim 
i angielskim.

Zgodnie z przepisami ppoż. konieczne jest 
przeprowadzanie regularnych ćwiczeń 
ewakuacyjnych, co najmniej raz na 2 lata. 

Connected by Skanska

Bezpieczeństwo

wejść do budynku i wjechać na odpowiednie 
piętro używając wirtualnej karty, którą pobiera 
się na telefon - jak kartę boardingową 
do samolotu. Wirtualna recepcja informuje 
również osobę zapraszającą o przybyciu 
gościa. Wirtualne zaproszenia dostarczają 
gościom również ważnych informacji 
o budynku, dzięki czemu doświadczenie 
odwiedzających staje się proste i przyjemne. 
Za pomocą aplikacji umożliwimy także naszym 
gościom wjazd do budynku – przesyłając im 
jednorazowy kod QR. Dzięki temu nasz gość, 
w ramach dostępnych miejsc parkingowych 
(płatnych) – będzie mógł szybko i sprawnie 
dotrzeć na spotkanie z nami.



Centrum konferencyjne znajduje się na 6 piętrze w budynku GPZ i jest 
częścią DCG. Miejsce to zostało stworzone na potrzeby szkoleń, spotkań 
firmowych oraz większych wydarzeń branżowych. Składa się z 11 
odrębnych sal: 3 sal-12 osobowych, 7 sal 8-osobowych oraz 1 sali dla 4 
osób. Każda z sal zaopatrzona jest w komfortowe krzesła, mobilne stoły 
oraz rzutniki. Dysponujemy również dwoma mobilnymi flipchartami. 
Niezwykłą zaletą tego miejsca jest to, że wszystkie ściany wewnętrzne 
pomiędzy salami są ruchome, dzięki czemu możemy stworzyć jedną wielką 
przestrzeń na potrzeby większych eventów.

Centrum to aż 694 m2 powierzchni, w której prócz salek, znajdziemy 
toalety, część relaksacyjną, barową „COFFEE BAR” oraz część jadalną 
połączoną z odpowiednio wyposażoną kuchnią. Przestrzeń naszego 
centrum jest w pełni klimatyzowana.

Centrum konferencyjne
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188 miejsc siedzących

50 stołów

sprzęt audiowizualny

146 krzeseł biurowych na kółkach w części szkoleniowo-konferencyjnej
4 zielone krzesła na kółkach w części szkoleniowo-konferencyjnej
12 krzeseł pod stolik kawowy w części jadalnianej
10 foteli z zagłówkami w części relaksacyjnej
2 dwuosobowe kanapy czarne skórzane w części relaksacyjnej
2 fotele skórzane czarne w części relaksacyjnej
12 hokerów w części barowej

Przestrzeń konferecyjna:

36 czarnych stołów na kółkach (wymiary 160x80)
8 białych stolików okrągłych 
4 stoliki kawowe drewniane trójkątne
1 stolik szklany kawowy
1 lada barowa

11 zestawów wideokonferencyjnych (kamera + głośnik z mikrofonem) Logitech GROUP
3 monitory ze stojakiem na kółkach 75 cali LG model 75UL3G
7 monitorów ze stojakiem na kółkach 65 cali LG model 65UL3E
2 mobilne głośniki z mikrofonem DENON Audio Commander



Powierzchnia sal:

3 sale
12-osobowe:

31,4m2 x 1
34,3m2 x 2

7 sal
8-osobowe:

27,1m2 x 3
24m2 x 4

1 sala
4-osobowe:

10,3m2



Na piętrze znajdują się również toalety męskie, damskie oraz 
toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Wyposażenie kuchni:

2x
lodówko-zamrażalki

2x
mikrofalówki

2x
zmywarki

2x
zlewozmywaki

1x
ekspres do kawy



Galeria



Jesteśmy dostawcą kompetencji technologicznych dla przedsiębiorstw 
działających na rynku polskim oraz zagranicznym. Nasze działania 
polegają na dostarczeniu usług IT za pośrednictwem kompetencji 
Eksperta technologicznego. Nasza siedziba HQ mieści się w Warszawie 
przy ul. Towarowej 28 w budynku GPZ, w którym zajmujemy niemal 
3000m2. Na jednym z naszych pięter znajduje się centrum 
konferencyjne stworzone na potrzeby wydarzeń firmowych/ eventów 
oraz na wynajem.  

Kontakt:

marketing@dcg.pl
+48 22 419 20 60

Kim jesteśmy ?

DCGcareerdcg_careerdiversecg


