Tomorrow by DTI
Zapraszamy do Tomorrow - nowej przestrzeni
na mapie Warszawy zaprojektowanej zgodnie
z duchem design thinking.
Co to jest?
• sala warsztatowa nawet dla 20 osób
• przestrzeń do relaksu
Co możesz u nas zorganizować?
• spotkanie
• warsztaty
• wydarzenie
• wywiady indywidualne i grupowe
• spotkania robocze
• sesje prototypowania i testowania
• wszystko co przyjdzie Ci do głowy

Wybierz miejsce do tworzenia innowacji
Warszawa | ul. Racławicka 99 | Fort Mokotów bud. 01 | lok. 1.04

Sala warsztatowa

tablice na plansze

tablice flipchart

materiały do prototypowania

wygodne krzesła
z praktycznymi
podłokietnikami

Przestrzeń zaprojektowana
w duchu design thinking
Zapewniamy:
• tablice na ścianach
• materiały do prototypowania
na wyciągnięcie ręki
• tablice flipchart
• elastyczną aranżację sali
• pozostała przestrzeń idealna
do pracy i wypoczynku

materiały do
prototypowania

Oferta
Cena za 1 dzień: 1400 zł netto*
Cena za 1 h: 200 zł netto**
W tej cenie oferujemy:
• przestrzeń o powierzchni 55 m2
• 4 stoły i 22 krzesła
• biurko dla prowadzących
• tablice na plansze
• 4 flipcharty
• materiały do prototypowania
• rzutnik
• Internet
• klimatyzację
• dostęp do strefy relaksu
* rabat dla naszych absolwentów Kursu Moderatora Design Thinking
** wynajem min. 3 godziny

www.dt-institute.pl

Plan

strefa wynajmu
wc

KO RY TAR Z

KUCHNIA
pow.Konferencja
6.5 M2

GABINET
pow.Konferencja
13 M2

ﬁ 100-120cm

ﬁ 100-120cm

180 x 80

180 x 80

HA L L
pow. 6 M2

SALA szkoleń
pow.Konferencja
55 M2

COFFEE break
pow.Konferencja
16 M2
ﬁ 100-120cm

CoWork
Konferencja
pow.ﬁ 26
M2
100-120cm
180 x 90

180 x 80

ﬁ 100-120cm

180 x 80

wc

KORY TAR Z

180 x 90
180 x 90

120 x 60
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Miejscethinking uczyliśmy i wdrożyliśmy w:
Design
Chcesz poczuć twórczy klimat oraz pobudzić
kreatywność w otoczeniu przyrody?
Fort Mokotów to miejsce z artystyczną duszą.
Dziś znajdują się tu studia filmowe, dźwiękowe,
fotograficzne, pracownie projektowe i nasza
kreatywna przestrzeń.
Tomorrow by Design Thinking Institute
niewątpliwie sprzyja inwencji twórczej.
Tu powstają pierwsze innowacyjne pomysły.
Polubisz Fort Mokotów za:
• jego klimat i historię
• ciche i zielone otoczenie
• bezpłatne miejsce na rowery
• restauracje w pobliżu
• kreatywną atmosferę
• inspirujące sąsiedztwo
• networking

www.dt-institute.pl

Dodatkowe
informacje
Design
thinking
uczyliśmy i wdrożyliśmy w:
• Warunkiem rezerwacji jest przedpłata połowy
kwoty na podstawie faktury profoma, przesłanej
drogą mailową
• Minimalny czas wynajęcia sali szkoleniowej
to 3 godziny
• Zmiana rezerwacji lub anulacja jest możliwa
do 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia
• Organizujemy catering i bilety parkingowe
dla grup za dodatkową opłatą
• Umożliwiamy wcześniejsze spotkanie w celu
sprawdzenia kompatybilności sprzętu
• Oczekujemy utrzymania porządku oraz
przywrócenia ustawienia sali do stanu
pierwotnego według regulaminu

www.dt-institute.pl

Jak do nas trafić?
Z centrum bezpośrednio dojedziesz:
• autobusem 136, 171
(przystanek Miłobędzka 01)
• tramwajem 17 i 41
(przystanek Wołoska)
Następnie wejdź w bramę
Fortu Mokotów, gdzie przy szlabanie
skręcisz w prawo (ok. 400 m pieszo).
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Przystanek
Wołoska 03
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Przystanek
Miłobędzka 01
(autobus 136, 171)
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Fort Mokotów
Budynek 01, lok. 1.04
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Wejście II
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Parking
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Zapraszamy!
Zobacz na żywo jak wygląda
nasza przestrzeń. Umów się
z Agatą i poczuj kreatywny
klimat Tomorrow by DTI.

Agata Pożywiłko
e-mail: ap@dt-institute.pl
tel. +48 515 720 117

www.dt-institute.pl

Tomorrow by DTI
ul. Racławicka 99, Fort Mokotów
bud. 01, lok. 1.04, 02-643 Warszawa

