Ośrodek Szkoleniowy I Egzaminacyjny

NASZE ODDZIAŁY

Oddział Poznań
Centrum szkoleniowe SOFTRONIC w Poznaniu znajduje się przy ul. Towarowej 37, na trzecim piętrze, w bezpośrednim sąsiedztwie
Międzynarodowych Targów Poznańskich, Dworca Głównego PKP oraz PKS.
Dogodne położenie w centrum miasta zapewnia szybki i łatwy dojazd, zarówno komunikacją miejską jak i samochodem. W budynku dostępny
jest płatny parking podziemny. Ośrodek wyposażony jest w przestronne, funkcjonalne pomieszczenia dając idealne warunki do pracy. Wnętrze
jest nowoczesne i komfortowe. Do dyspozycji uczestników mamy cztery klimatyzowane sale, wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy,
flipcharty, projektory oraz dotykową tablicę multimedialną. Sale przygotowane są dla grup od 9 do 15 osób. Każdy uczestnik ma do swojej
dyspozycji odrębne stanowisko komputerowe.
Zapewniamy Państwu ciepłe napoje, wodę, ciastka oraz opcjonalnie – lunch w restauracji .

Oddział Warszawa
Warszawski ośrodek SOFTRONIC położony jest w samym centrum Warszawy w budynku Warsaw Corporate Center przy ul. Emilii Plater 28, na
pierwszym piętrze.
Posiadamy trzy klimatyzowane laboratoria z dostępem do światła dziennego. Każda sala szkoleniowa wyposażona jest w rzutnik multimedialny,
flipchart oraz nowoczesny sprzęt komputerowy. Oddział posiada także interaktywną tablicę dotykową. Dysponujemy zarówno stołami
konferencyjnymi, jak i indywidualnymi stanowiskami dla maksymalnie 20 osób.
Istnieje możliwość wynajęcia sal szkoleniowych zarówno ze sprzętem komputerowym, jak i bez niego.
Ośrodek zapewnia ogólnodostępny catering (automat z gorącymi napojami, woda mineralna, ciastka koktajlowe) oraz lunch.

Oddział Bydgoszcz
Ośrodek szkoleniowy SOFTRONIC w Bydgoszczy położony jest centrum miasta przy
ul. Tadeusza Kościuszki 27. Ośrodek zlokalizowany jest na IVp. w biurowcu wyposażonym w windę.
Dogodne położenie w centrum miasta zapewnia szybki i łatwy dojazd zarówno komunikacją miejską jak i samochodem.
Dysponujemy salami szkoleniowymi, wyposażonymi w tablice multimedialne oraz projektory. Uczestnicy szkoleń pracują przy indywidualnych
stanowiskach komputerowych.
Zgodnie ze standardem SOFTRONIC każdy uczestnik szkolenia w trakcie przerw kawowych może nieodpłatnie skorzystać z gorących napojów
oraz wyrobów cukierniczych.
Lunch, o ile jest objęty w ofercie szkoleniowej, serwowany jest w pobliskiej w restauracji. Na potrzeby naszych klientów zostało przygotowane
specjalne menu obejmujące zarówno potrawy tradycyjne jak i wegetariańskie.
Informacje logistyczne:
Linie Tramwajowe: przystanek na ul. Gdańskiej (200 metrów od ośrodka) 2, 4, 6
Oddział Lublin
Lubelski ośrodek SOFTRONIC mieści się w Lublinie w Galerii Diamentowa (ul. Diamentowa 2, II klatka na pierwszym piętrze). Przy budynku duży
ogólnodostępny parking oraz przystanki komunikacji miejskiej.
Posiadamy dwie klimatyzowane sale z dostępem do światła dziennego. Każda sala szkoleniowa wyposażona jest w rzutnik multimedialny, tablicę
sucho ścieralną, flipchart oraz nowoczesny sprzęt komputerowy. W każdej z sal dysponujemy 12-15 indywidualnymi stanowiskami
wyposażonymi w komputery stacjonarne lub laptopy.

W czasie przerw Ośrodek zapewnia w wydzielonej sali ogólnodostępny catering ciepłe i zimne napoje, woda mineralna, ciastka koktajlowe oraz
lunch.

