14|15 BAŤŮV INSTITUT

PLATFORMA
KONCERTY
FESTIVALY
EVENTY
TEAMBULDINGY
FIREMNÍ AKCE
INSTALACE
FOTOLOKACE
KULTURNÍ A GASTRONOMICKÉ AKCE
VEČÍRKY, PARTY, SVATBY

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

Venkovní platforma mezi budovou 14 a 15
Plocha: 2340 m2 (78x30 m)
Kapacita: 3000 osob
Elektro: 8 přípojných míst (4 okruhy 230/400V 16A + 1 samostatný okruh
400W 32A + 1 samosattaný okruh 400W 63A, noční osvětlení platformy
Tři samostatné vstupy pro pěší s možností uzavření, bezbariérový vstup
Zázemí: 5 místností použitelných jako šatny, úložné prostory, zázemí pro
účinkující a pořadatele, WC pro veřejnost, oddělené WC pro účinkující
a pořadatele, kuchyňka s lednicí a mikrovlnou troubou, pojízdné věšáky,
mobiliář, Wi-Fi
Vybavení, mobiliář: exteriérové lavice 1x1 m, bistro stoly, stoly 60x120 cm,
židle, zábrany 2x1 m, vymezovače, 2 ks nůžkový stan 3x3 m,
4 ks dřevěný prodejní stánek, odpadkové koše 120 l, menuboardy A3
Parkování a doprava: možnost parkování pro pořadatele a účinkující,
velké parkoviště v těsné blízkosti, městská navigace
ke 14|15 BAŤOVU INSTITUTU, blízkost vlakového a autobusového
nádraží, zastávka MHD
Na venkovní platformu navazuje prostor kavárny s barem a prostor
konferenčních sálů.

Videomappingová projekce na platformě
Zařízení pro videomappingovou projekci, projekční plocha 270 m2
(40,8x6,6 m) na fasádě budovy 15, zvuk stereo 2x2000 W

www.14-15.cz

14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, Zlín 760 01
Zajistíme Vám:
• Kompletní catering (teplé a studené rauty, welcome drink, venkovní grilování, servírovaná jídla, prodejní stánky
s občerstvením)
• Venkovní posezení (kulaté stoly, pivní sety, party židle, bistro stoly)
• Slavnostní ráz akce (rautové sukně, ubrusy, potahy na bistro stoly)
• Velkokapacitní stany
• Zastřešené pódium, ozvučení, osvětlení
• Živá hudba, DJ

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

www.14-15.cz

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

