
Zapraszamy do zapoznania 
się z ofertą przygotowaną 
specjalnie dla klientów 
biznesowych. 

Eventy i szkolenia biznesowe  
w Mercure Katowice Centrum 
to zupełnie nowa jakość tego rodzaju 
spotkań. Kompleksowe podejście, 
doskonała obsługa oraz komfort  
i wygoda gwarantują sukces 
organizowanych spotkań.  
Nasz hotel został zaprojektowany 
zgodnie z zasadamizrównoważonego 
hotelarstwa, dlatego korzystając  
z naszych usług możesz być pewien, 
że wspierasz ochronę przyrody  
i ekologię. Poznaj naszą ofertę  
i dołącz do grona partnerów.  
Mercure Katowice Centrum. 

WYGODNE I PROFESJONALNIE 
WYPOSAŻONE SALE  
I PRZESTRZENIE BIZNESOWE

Przedstawiciele świata biznesu, wynajmujący 
nasze pomieszczenia mogą być pewni, 
że zaoferujemy im pełne i profesjonalne 
wyposażenie przestrzeni biznesowych, 
dopasowane do potrzeb i wymagań. W salach 
w standardzie oferujemy: rzutnik, ekran, system 
nagłaśniający, łącze WIFI oraz zestaw sprzętu 
niezbędnego do przeprowadzenia spotkań online 
bądź hybrydowych. W pomieszczeniach działa 
też klimatyzacja. Na życzenie klienta jesteśmy 
w stanie doposażyć sale w dodatkowy sprzęt, 
podlegający indywidualnej wycenie.

NASZA PRZESTRZEŃ ZMIENIA SIĘ DLA WAS

Do dyspozycji naszych gości oddajemy dwie sale konferencyjne  
z możliwością połączenia ich w jedną przestrzeń o łącznej powierzchni 97 m2. 
Sale posiadają dostęp do światła słonecznego, z możliwością  
całkowitego zaciemnienia. 

WITAMY W HOTELU MERCURE KATOWICE CENTRUM!
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POWIERZCHNIASALA



NAJLEPSZA LOKALIZACJA  
ZAPEWNIAJĄCA WYGODĘ

Mercure Katowice Centrum znajduje 
się w samym centrum miasta, przy ulicy 
Młyńskiej 6 w Katowicach, niedaleko siedzib 
największych firm i Międzynarodowego 
Centrum Kongresowego. Do hotelu da się 
dojechać komunikacją miejską, niedaleko jest 
też Dworzec PKP. Zmotoryzowanym oferujemy 
parking podziemny z możliwością ładowania 
samochodów elektrycznych. 

ul. Młyńska 6, 40-098 Katowice  

PREFERENCYJNE WARUNKI  
POBYTU DLA GRUP 
BIZNESOWYCH

Oferujemy specjalne warunki pobytu dla osób 
biorących udział w konferencjach i spotkaniach 
biznesowych. Grupa biznesowa powyżej 8 osób 
podlega indywidualnej wycenie. W ofercie 
posiadamy pokoje o różnym standardzie, 
dopasowanym do potrzeb i wymagań uczestników 
spotkania. Pokoje mogą być wzbogacone 
o odpowiednio przygotowane miejsce do pracy.

ZREALIZUJEMY 
KAŻDY TWÓJ PLAN

Chcesz przeprowadzić swoje spotkanie biznesowe w nietypowych 
okolicznościach? Konferencja na 9. Piętrze, z widokiem na całe miasto,  
a może spotkanie… na hotelowym parkingu? Opisz nam swój pomysł,  
a sprawdzimy, jak możemy pomóc Ci go zrealizować. 
W sprawie szczegółów i omówienia konkretnych propozycji 
dla Ciebie i Twojej firmy skontaktuj się z nami:

Agnieszka Węgrzyn-Chwiłkowska

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu 
agnieszka.wegrzyn-chwilkowska@accor.com
+48 603 353 103

Anna Klimek-Leśko

Kierownik ds. Sprzedaży 
anna.klimek-lesko@accor.com
+48 519 752 665 

POSIŁKI I PRZEKĄSKI 
DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI I SPOTKAŃ

Organizując spotkanie w naszym hotelu mogą Państwo liczyć  
na kompleksową ofertę również pod kątem usług gastronomicznych  
jak serwisy kawowe, lunche i kolacje. Przygotowujemy też cateringi  
na spotkania biznesowe czy uroczystości rodzinne i święta.  
 
Codziennie zapraszamy do restauracji WINESTONE – nowoczesnego 
konceptu restauracyjnego, gdzie można skosztować regionalnych potraw  
i dań stworzonych z lokalnych produktów. 


