
Edukacja, Technologia i Biznes 

pod jednym dachem

Oferta dla biznesu



Co nas wyróżnia?

Centralny Dom Technologii to miejsce, w którym otwarty umysł, 

nauka, technologia i biznes przenikają się wzajemnie tworząc 

swobodne warunki postępu technologicznego.

Centralny Dom Technologii znajduje się w tętniącym życiem sercu 

Warszawy, w jednym z najbardziej symbolicznych budynków stolicy 

– Centralnym Domu Towarowym (CeDeT) przy ul. Kruczej 50.

CDT to przestrzeń związana z nowymi technologiami, 

innowacyjnymi eksperymentami cyfrowymi, rozwijająca 

społeczność innowatorów i futurystów.



CENTRUM EDUKACYJNE

• Centralne miejsce w Polsce do prezentacji 

nowych technologii, a także tło dla 

najważniejszych wydarzeń edukacyjnych

i biznesowych

• W przestrzeni, w formie czasowych wystaw 

tematycznych, prezentowany jest przekrój 

najnowszych technologii, ze szczególnym 

uwzględnieniem innowacji pochodzących 

z Polski

5 tematycznych sal warsztatowych

(sale można łączyć między sobą):

• Science (Nauki ścisłe)

• Technology (Technologia)

• Engineering (Inżynieria)

• The Arts (Sztuka)

• Mathematics (Matematyka)

• Sala konferencyjna – połączenie

nauki, technologii, biznesu

• Przestrzeń służy jako miejsce rozwoju 

społeczności wokół 

Centralnego Domu Technologii

• Podatny grunt dla rozwoju ekosystemu

innowacji i nowych technologii

PRZESTRZEŃ WYSTAWOWA

Na unikalną przestrzeń CDT składa się

CENTRUM BIZNESOWO-KONFERECYJNE



Cała przestrzeń CDT Duża sala konferencyjna + wystawa Duża sala konferencyjna

Możliwości wynajmu powierzchni CDT 

1

• Przestrzeń mieści do 180 osób

• Sala konferencyjna mieści 106 osób 

w ustawieniu teatralnym

• Sale warsztatowe mieszczą 16 osób 

każda

• Przestrzeń mieści do 180 osób

• Sala konferencyjna mieści 106 

osób w ustawieniu teatralnym

• Sala konferencyjna mieści 106 

osób w ustawieniu teatralnym

2 3



Sale warsztatowe

Możliwości wynajmu powierzchni CDT 
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• Sala mieści 70 osób w ustawieniu 

teatralnym

• Każda sala mieści 16 osób

5 6Średnia sala konferencyjna 
po zastosowaniu ściany mobilnej

Mała sala konferencyjna 
po zastosowaniu ściany mobilnej

• Sala mieści 36 osób w ustawieniu teatralnym



USTAWIENIA SALI

SALA

TEATRALNE PODKOWA KLASOWE ZASIADANE 1 ZASIADANE 2

Konferencyjna duża 106 OSÓB 28 OSÓB 48 OSÓB 60 OSÓB 60 OSÓB

Konferencyjna średnia 70 OSÓB 20 OSÓB 24 OSÓB – –

Konferencyjna mała 36 OSÓB 14 OSÓB 18 OSÓB – –

Możliwe aranżacje sal



vv



Kontakt

tel.: +48 577 799 009 

Dyrektor Sprzedaży e-mail: katarzyna.bagniuk@cdt.pl

Katarzyna Bagniuk


