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Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój...
...bo liczą się pomysły.

„NOWE GLIWICE” CENTRUM EDUKACJI I BIZNESU

SALE SZKOLENIOWE, AULE,
 POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA, MAGAZYNY, 

TERENY INWESTYCYJNE
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Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i  Rozwoju sp. z  o.o. 
to wiarygodny partner, kreujący konkurencyjną i  inno-
wacyjną gospodarkę, integrujący i  wspierający środowi-
sko przedsiębiorców, prowadzący intensywne działania 
na rzecz wsparcia biznesu, nauki i  samorządu. Two-
rzymy sprzyjające warunki dla powstawania nowych 
firm oraz rozwoju przedsiębiorstw już istniejących. 
GAPR sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu, której celem 

jest stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości poprzez do-
starczanie nowoczesnych usług doradczych i  prorozwojo-
wych, promocję i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz 
pomoc w wykorzystaniu środków Unii Europejskiej. 
Spółka posiada unikalny zbiór zasobów, dzięki którym ofe-
rowane wsparcie ma charakter kompleksowy i  pozwala na 
tworzenie rozwiązań najlepiej dopasowanych do potrzeb 
naszych klientów.



„Nowe Gliwice” Centrum Edukacji i Biznesu, to:

•	 nowoczesna infrastruktura,
•	 miejsca parkingowe na ponad 600 samochodów,
•	 dobra komunikacja,
•	 idealne położenie – usytuowanie w pobliżu skrzyżowa-

nia autostrad A1 i  A4 (węzeł Sośnica), Drogowej Trasy 
Średnicowej, zjazdu z autostrady A4 na ul. Rybnicką,

•	 dostosowanie wszystkich obiektów do potrzeb osób 
niepełnosprawnych,

•	 nowoczesne wyposażenie m.in.: projektory, tablica 
interaktywna, system wideokonferencji, monitor podglą-
dowy, 

•	 cyfrowy system do tłumaczeń symultanicznych, 
•	 Wi-Fi, 
•	 stawki za wynajęcie powierzchni do negocjacji, 
•	 elektroniczny system rezerwacji dostępny na stronie 

www.gapr.pl.

„Nowe Gliwice” Centrum Edukacji i Biznesu powstało w 2008 
roku na zrewitalizowanych terenach byłej KWK Gliwice, które 
dziś są centrum przemysłu spod znaku high-tech. W ramach 
kompleksu Centrum Edukacji i  Biznesu „Nowe Gliwice” do-
stępne są powierzchnie biurowe oraz kilka hektarów terenów 
inwestycyjnych objętych preferencjami podatkowymi dla 

działalności gospodarczych w  branży nowoczesnych tech-
nologii. Nowe Gliwice stały się gliwicką ,,doliną krzemową”, 
większość zlokalizowanych tutaj firm to firmy informatyczne, 
ale również przedsiębiorstwa zaawansowanych technologii 
z takich branż jak elektrotechnika, energetyka, telekomunika-
cja aż po lotnictwo.

Idealne miejsce na organizację konferencji, szkoleń, warszta-
tów, czy spotkań biznesowych, a  także inicjatyw targowych 
i wystawienniczych.
Do dyspozycji oddajemy 10 sal szkoleniowych, 5 auli oraz 

powierzchnię ekspozycyjno – wystawienniczą. Aule wy-
posażone są w profesjonalną aparaturę multimedialną. Istnie-
je możliwość użycia sprzętu do prowadzenia tłumaczeń 
symultanicznych.

„Nowe Gliwice” Centrum Edukacji i  Biznesu Górnośląskiej 
Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zlokalizowane 
jest przy ulicy Bojkowskiej 37. Atrakcyjne położenie w  nie-
wielkiej odległości od centrum oraz w pobliżu skrzyżowania 
autostrad A1 i A4 (węzeł Sośnica), Drogowej Trasy Średnico-

wej oraz zjazdu z  autostrady A4 na ul. Rybnicką,  pozwala 
na szybki i  łatwy dojazd zarówno komunikacją miejską, jak 
i samochodem, w szczególności z największych aglomeracji 
miejskich.

ATRAKCYJNE POŁOŻENIE

INNOWACYJNE SĄSIEDZTWO, PREFERENCJE PODATKOWE

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
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• Aula symultaniczna – jest największą aulą Centrum Edu-
kacji i Biznesu mogąca pomieścić maksymalnie do 301 osób. 
Aula jest wyposażona w cyfrowy system tłumaczeń symulta-
nicznych z możliwością jednoczesnego tłumaczenia na czte-
ry języki. 
• Aula drewniana – dla około 276 osób.
• Aula 121  - do około 78 osób.
• Aula 123 -  do około 78 osób.
• Aula 125 - do około 78 osób.
Wszystkie aule są klimatyzowane. Wyposażone zostały w no-

woczesny sprzęt typu:  projektor multimedialny, ekran projek-
cyjny, wizualizer, system nagłośnienia, mikrofony przewodo-
we, mikrofony bezprzewodowe, system wideokonferencyjny, 
system sterowania urządzeniami, tablicę interaktywną, tablet 
interaktywny, odtwarzacz DVD, nagrywarkę DVD, monitor 
podglądowy.

SALE SZKOLENIOWE

AULE

POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA – KONCERTOWA

10 sal szkoleniowych–(od 16 do 49 osób) 
Sale szkoleniowe są przestronne i  komfortowe. Znakomi-
cie nadają się na wszelkiego rodzaju konferencje, szkolenia 
i warsztaty, spotkania biznesowe.

Powierzchnia ekspozycyjno–wystawiennicza (235 m2) 
umożliwia dowolne aranżowanie przestrzeni w zależności 
od potrzeb wystawcy. W  ramach dostępnego wyposaże-
nia zamontowane są listwy (szyny aluminiowe) umożliwia-

jące zawieszanie eksponatów za pomocą systemu linek 
stalowych i haczyków. Oświetlenie metalohalogenkowymi 
lampkami  pozwala na efektowne prezentowanie ekspo-
natów.


