
Proč si vybrat právě nás?
Industriální prostor v centru Zlína
Reprezentativní  prostory, technické vybavení  
Doprovodný program s baťovskou tématikou

Konferenční sál A - projekční
Plocha: 140 m2 
Kapacita: 90 míst - pevné divadelní sezení se sklopným sedákem a stolkem

Konferenční sál B - variabilní
Plocha: 110 m2 (12x9 m) nebo 2x 55 m2 - rozděleno mobilní stěnou

Kapacita: 80 míst divadelní sezení, konferenční židle se sklopným stolkem
nebo 30 míst sezení U, školní, stoly rozměr 120x60 cm

Vybavení sálů: řečnický pult, předsednický stůl, projekční plátno  
(sál A úhlopříčka 400 cm, sál B úhlopříčka 300 cm), projektory  
(1920x1080 px), PC s Windows 10, přehrávač multimédií, připojení  
k internetu, vstup HDMI pro připojení vlastního notebooku, dva mikrofony,  
prezentér, Wi-Fi, stoly 120x60 cm, konferenční židle, bistro stoly, flichart,  
menuboardy A3, pojízdné věšáky

Konferenční sál C - PC učebna
Plocha: 110 m2 (12x9 m)

Kapacita: 30 míst

Prostor předsálí
Plocha: 165 m2 (15x11 m) 
vstupní prostor do sálu A a B, bezbariérový vstup z foyer budovy 15  
i přímo z venkovní platformy, klimatizace, Wi-Fi, 

Dalším konferenčním prostorem může být kavárna v budově 15.
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Zajistíme Vám: 
• kompletní catering 
• parkování 
• navigační systém

Doplňkový program s baťovskou tématikou
• Prohlídka expozice Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost    
  – historie firmy Baťa, Muzeum obuvi, Filmový kabinet, Cestovatelství Hanzelky a Zikmunda
• Prohlídka expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně Prostor Zlín | Řády vidění – výtvarné umění,  
  průmyslový design a architektura
• Komentovaná prohlídka tzv. zlínského mrakodrapu (21. budova) s jízdou v původní pojízdné kanceláři J. A. Bati
• Komentovaná prohlídka autobusem „Poznávejme baťovskou architekturu města Zlína“ s odborným výkladem kurátora
• Prohlídka Památníku Tomáše Bati
• Videomapingovou projekci na fasádu budovy 15

Naši spokojení zákazníci                                    
HP Tronic spol. s r. o.
FILMFEST, s. r. o.
Gefco Česká Republika s.r.o.
Royal Event s. r. o.
Tajmac – ZPS, a. s.
Letiště Praha, a. s.
SAMOHÝL MOTOR a. s. – ŠKODA Zlín

Kontakt:
Ing. Andrea Zahrádková, andrea.zahradkova@14-15.cz, 736 505 519 
Mgr. Lena Hanáková, lena.hanakova@14-15.cz, 736 505 520

Další informace, fotky, reference, virtuální prohlídku prostor  
najdete na www.14-15.cz
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