


LOKALIZACJA
2 minuty od najbliższej stacji metra  
i 15 minut pieszo od centrum miasta

ARCHITEKTURA
industrialny charakter przestrzeni  
i wyjątkowy design powierzchni eventowych  

TECHNOLOGIA
nowoczesny sprzęt multimedialny  
i nagłośnieniowy oraz wyposażenie 
dopasowane do potrzeb

ZAKWATEROWANIE  
NA MIEJSCU 
90 apartamentów na wynajem  
oraz 4-gwiazdkowy hotel butikowy  
Occidental Powiśle

WSPARCIE  
ORGANIZACYJNE
dedykowany zespół eventowy  
z wieloletnim doświadczeniem

WIELOFUNKCYJNOŚĆ
bogata oferta handlowo-usługowa, restauracje,  
bary i strefa piękna dostępne w jednym 
miejscu dla uczestników wydarzenia

DODATKOWE USŁUGI
szeroka oferta usług dodatkowych jak 
dekoracje, aranżacje kwiatowe, artykułu 
papiernicze czy pakiety podarunkowe



DLACZEGO
ELEKTROWNIA  
POWIŚLE?  
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Elektrownia Powiśle to wyjątkowe miejsce na 
mapie Warszawy, w którym historia spotyka się  
z nowoczesnością. Budynek dawnej elektrowni 
zlokalizowany jest w sercu zielonego Powiśla, 
które od lat inspiruje całe miasto. Centrum Nauki 
Kopernik, Biblioteka Uniwersytecka, Muzeum  
Sztuki Nowoczesnej i bulwary nad Wisłą 
sprawiają, że to właśnie tu skupia się kulturalne 
i rozrywkowe życie stolicy. 

W Elektrowni Powiśle na klientów czeka ponad 
50 sklepów, 14 konceptów gastronomicznych  
i 3 bary w strefie Food Hall, kawiarnie 
i restauracje z pełną obsługą kelnerską, jak 
również pierwsza w Polsce przestrzeń Beauty 
Hall, oferująca ponad 450 usług w zakresie urody 
i pielęgnacji, zlokalizowanych w jednym miejscu. 
Wielofunkcyjny projekt Elektrowni Powiśle to 
także trzy budynki biurowe klasy A, apartamenty 
na wynajem oraz 4-gwiazdkowy hotel 
butikowy Occidental Powiśle, którego otwarcie 
zaplanowane jest na 2023 rok. Bez wątpienia 
każdy znajdzie tu coś interesującego dla siebie, 
a serce Warszawy bije teraz jeszcze mocniej 
dzięki nowej energii, płynącej prosto z Powiśla.

Elektrownia Powiśle to doskonałe miejsce na 
zorganizowanie multimedialnej konferencji, 
interaktywnego szkolenia, eleganckiego bankietu 
czy niezapomnianej imprezy okolicznościowej. 
Połączenie zabytkowych przestrzeni oraz 
elementów wyposażenia dawnej elektrowni 
z zupełnie nową architekturą, pozwoliło 
zachować industrialny charakter miejsca i nadać 
mu unikalny styl. Dzięki temu udało się zbudować 
harmonijną przestrzeń, która idealnie nadaje się 
do pracyi do relaksu.

Wyjątkowa lokalizacja, bliskość centrum  
Warszawy oraz wygodny dojazd komunikacją  
miejską, sprawiają, że do Elektrowni Powiśle 
można dojechać w szybki i łatwy sposób 
z każdego punktu miasta. Wielofunkcyjny 
charakter projektu, łączący szereg funkcji czyni 
Elektrownię Powiśle miejscem praktycznie 
samowystarczalnym, a unikatowa  architektura 
może być inspiracją dla niejednego wydarzenia.

LOKALIZACJA



WYBRANE WYDARZENIA, 
KTÓRE ODBYŁY SIĘ 
NA TERENIE ELEKTROWNI

Martini Fierro Event

Konferencja Ukraine Humanitarian Assistance Coordination

Papaja Film Festival

Pokaz Paprocki&Brzozowski



Festival Łąka

Teatr na leżakach

Custom Festival

Joga na trawie

Kino letnie

Oktoberfest
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POWIERZCHNIA THEATRE
 STYLE

CABARET BANQUET COCKTAIL CLUB

Lumen poziom “0”

Lumen poziom “+1”

2 x 117 m2

2 x 112 m2

45

40

32

32

40

40

60

50

Lumen poziom “0” 
+

Lumen poziom “+1” 
120

Loft +3 350 m2 75 75 75 75 75

Loft +4 338 m2 75 75 75 75 75

Dobra plac 800 m2 600 x x x concert 1500

Zajęcza plac 600 m2 500 x x x concert 1000

Namiot 350 m2 + 100  m2 300 240 360 450 450
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TYP USTAWIENIA / KONFIGURACJA



To dwukondygnacyjna przestrzeń, znajdująca się  
w samym sercu Elektrowni Powiśle – tuż obok strefy 
gastronomicznej Food Hall.  Dzięki temu to miejsce 
pełne energii, a organizowane tu wydarzenia nabierają 
dodatkowej dynamiki. Lumen to w pełni przeszklona 
przestrzeń, co gwarantuje nie tylko swobodny dostęp 
do światła dziennego, ale nadaje jej też lekkości 
i charakteru miejskiej oranżerii.

• Klimatyzacja
• Nagłośnienie sufitowe BOSE z mikrofonami
• Odzielnie dedykowane wejście
• Możliwość korzystania z zewnętrznego PATIO
• Duża ilość światła dziennego
• Bliskość strefy FoodHall
• Elastyczna aranżacja 
• WiFi / możliwość podłączenia  

szerokopasmowego Internetu

LUMEN 
LOKALIZACJA:  
     POZIOM 0 | 117 M2

     POZIOM +1 | 112 M2 UDOGODNIENIA
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Taras to otwarta przestrzeń zlokalizowana na 
poziomie +2 z pięknym panoramicznym widokiem 
na prawy brzeg Wisły, Most Świętokrzyski oraz 
wyjątkową architekturę. W sezonie letnim jest to 
doskonała lokalizacja urozmaicająca konferencję lub 
spotkanie biznesowe, dzięki możliwości organizacji 
przerw kawowych lub lunchowych. Taras doskonale 
sprawdzi się również jako miejsce części wieczornej 
spotkania jako strefa networkingu w niezobowiązującej 
atmosferze.

• Widok na prawy brzeg Wisły
• Bliskość strefy Food Hall
• Bliskość strefy Beauty Hall
• Niezobowiązująca atmosfera
• Ekskluzywność

TARAS
LOKALIZACJA:  
POZIOM +2 | 

UDOGODNIENIA
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Wyjątkowa przestrzeń zlokalizowana na na dwóch 
najwyższych kondygnacjach dawnej Elektrowni.  
To właśnie stąd rozpościera się niepowtarzalny widok 
na Powiśle. Loft to kwintesencja industrialnego 
charakteru Elektrowni Powiśle – wysoki sufit, 
przeszklone ściany, zabytkowa, stalowa konstrukcja.  
Tu każdy poczuje odrobinę wolności i swobody, 
pozostając dalej w samym centrum miasta.

• Systemy wentylacji
• Przeszklona winda
• Industrialny charakter : wysoki sufit,  

przeszklone ściany, zabytkowa stalowa 
konstrukcja/ szeroka panorama okolicy

• Dedykowane toalety
• Bliskość strefy Beauty Hall  

i Juice & Bubbles bar
• Elastyczna aranżacja

UDOGODNIENIA
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LOFTY 
LOKALIZACJA:  
     POZIOM +3 | 350 M2

     POZIOM +4 | 338 M2

2
3
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Place zewnętrzne na terenie Elektrowni to doskonałe miejsca na organizację imprez plenerowych. Wydarzenia 
kulturalne, muzyczne, sportowe, targi czy jarmarki – każde z nich uda się idealnie na placu zewnętrznym w Elektrowni 
Powiśle. Zabytkowa architektura, wyjątkowy klimat Powiśla, lokalizacja w centrum miasta oraz w pełni przygotowana 
infrastruktura (w tym własny namiot) gwarantują najwyższą jakość realizowanych wydarzeń, dostarczając ich uczestnikom 
niezapomnianych wrażeń.

PLAC 
DOBRA 
LOKALIZACJA: 
     ULICA DOBRA 42 | 800 M2 

PLAC 
ZAJĘCZA 
LOKALIZACJA: 
     ULICA ZAJĘCZA 2 | 600 M2 4 5



Namiot to doskonała alternatywa dla każdego 
plenerowego wydarzenia. Drewniana podłoga, 
transparentne ściany oraz dach, z możliwością jego 
przyciemnienia czy zadaszenia wybranej przestrzeni, 
zapewnią niezapomniany klimat podczas każdego 
wydarzenia na świeżym powietrzu, niezależnie od pory 
roku. Namiot idealnie sprawdzi się jako powierzchnia 
targów, zewnętrznych imprez zamkniętych, pikników, 
wystaw czy konferencji. Estetyka namiotu wspaniale 
komponuje się z industrialnym stylem Elektrowni 
Powiśle, przez przestrzeń tworzy spójną całością. 

• Dwa rodzaje konfiguracji: 350 m2 i 100 m2  
lub cała przestrzeń 450 m2

• Ruchome ściany boczne
• Możliwość personalizacji wystroju
• Możliwość brandingu frontowego
• Duża ilość światła dziennego 
• Elastyczna aranżacja

NAMIOT
UDOGODNIENIA
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FOTEL PANELOWY  
ILOŚĆ | 6 SZTUK

KRZESEŁKO
KONFERENCYJNE 
ILOŚĆ | 250 SZTUK

KRZESŁO ROZKŁADANE
ILOŚĆ | 80 SZTUK

STOLIK CATERINGOWY
ILOŚĆ | 10 SZTUK

Lumen

TV SET 65’
ILOŚĆ | 2 SZTUKI

LADA RECEPCYJNA 
MÓWNICA

12

TECHNOLOGIE 



MOBILNY SYSTEM 
NAGŁOŚNIENIOWY

STOLIK KOKTAJLOWY 
ILOŚĆ | 20 SZTUK

A STAND
ILOŚĆ | 10 SZTUK

LADA RECEPCYJNA
DJ STAND

Zestaw wystawienniczy

Z STAND
ILOŚĆ | 10 SZTUK

E - FLIP CHART
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Elektrownia Powiśle to nie tylko przestrzenie eventowe. Unikalność projektu 
przejawia się w jego kompleksowości.  Ponad 50 wyjątkowych sklepów  
polskich i zagranicznych marek, liczne restauracje, kawiarnie i bary, strefa 
piękna Beauty Hall, a także możliwość zakwaterowania na miejscu sprawiają, 
że Elektrownia Powiśle umożliwia w pełni kompleksową organizację 
wydarzeń. Zabytkowa przestrzeń, wyjątkowa architektura połączona 
z nowoczesną technologią, gwarantują niezapomniane wrażenia uczestnikom 
każdego eventu. 

WIELOFUNKCYJNOŚĆ 



Food Hall w Elektrowni Powiśle to 14 
starannie wyselekcjonowanych konceptów 
gastronomicznych serwujących dania ze 
wszystkich stron świata, a także najlepsze 
desery. 

To gwarancja cateringu dobranego do 
potrzeb nawet najbardziej wymagających 
klientów. 

Kandela, Centrala i Elektryk to trzy 
wyjątkowe bary w Elektrowni Powiśle, 
które wyróżnia nie tylko bogata oferta, 
ale także unikatowy styl. Profesjonalna 
i wysoko przeszkolona obsługa gwarantuje 
pełen wachlarz dodatkowych atrakcji 
jak m.in. pokazy barmańskie, które będą 
urozmaiceniem każdego wydarzenia.  

Bar Kandela to również samodzielna 
przestrzeń, która może zostać wydzielona na 
imprezy prywatne, kameralne konferencje 
czy spotkania służbowe. 

FOOD HALL

BARY



Beauty Hall to niespotykany dotąd 
w Polsce koncept, który na powierzchni 
1 500 m2 skupia kompleksową ofertę 
beauty i wellness. Selektywnie dobrane 
marki i profesjonalna obsługa pozwalają 
na skorzystanie z szerokiego zakresu 
usługw dziedzinie urody i pielęgnacji. 
Strefa piękna w Elektrowni Powiśle może 
stanowić uzupełnienie konferencji lub 
wydarzenia branżowego. Voucher na ponad 
450 oferowanych tu usług jest idealnym 
rozwiązaniem na konferencyjne podarunki 
lub nagrody podczas eventów. 

Znajdujący się w strefie Beauty Hall  
bar - Juices&Bubbles to miejsce, w którym 
dobre samopoczucie nabierają wyjątkowego 
znaczenia. Piękny widok na centrum 
Warszawy rozciągający się z okien baru, 
a także jego unikatowy design, budują w tym 
miejscu jedyny w swoim rodzaju klimat.  

Kameralna przestrzeń Juices&Bubles 
doskonale sprawdzi się jako miejsce 
towarzyszące konferencji, przeznaczone 
na spotkania w formie koktajlowej lub 
indywidualne rozmowy. 

BEAUTY 
HALL

JUICES
&BUBBLES





W Elektrowni Powiśle na gości czeka 90 apartamentów na 
wynajem o powierzchni od 30 do 130 m2. Każdy z apartamentów 
wykończony jest w jednym z 3 stylów: industrialnym, nowojorskim 
lub minimalistycznym. a także posiada dostęp do pełnego pakietu 
usług dodatkowych jak miejsca parkingowe, serwis sprzątający, 
bezpłatny Internet szerokopasmowy itp.

Na terenie Elektrowni Powiśle powstanie także 4-gwiazdkowy 
hotel butikowy Occidental Powiśle, którego otwarcie zaplanowane 
jest na 2023 rok. Hotel będzie idealnym miejscem dla wszystkich 
osób poszukujących kameralnej przestrzeni blisko centrum 
miasta, dając jednocześnie możliwość zakwaterowania gości 
organizowanego w Elektrowni Powiśle wydarzenia.  
Na powierzchni 7 350 m2 do dyspozycji gości oddane zostanie 
150 pokoi, przestrzeń konferencyjna oraz bar na dachu w stylu 
iberyjskim z pięknym widokiem na prawobrzeżną Warszawę 
Zakwaterowanie w Elektrowni Powiśle może stanowić cześć  
oferty pakietowej przygotowanej indywidualnie,  
zgodnie z potrzebami organizatora wydarzenia. 

APARTAMENTY

HOTEL

ZAKWATEROWANIE
NA MIEJSCU 



Szeroka oferta handlowa Elektrowni Powiśle 
umożliwia uzupełnienie organizowanego wydarzenia 
o usługi dodatkowe jak artykuły papiernicze, pakiety 
lub kosze prezentowe. Wszystkie w/w usługi 
dostępne są na miejscu, w Elektrowni Powiśle.

Przykładowe usługi
• Stworzenie dedykowanych lub tematycznych  

pakietów podarunkowych we współpracy ze  
sklepami: Polish Nature Beauty Bar, Galilu, Świat 
Książki, Alba1913,

• Dobranie oryginalnych artykułów papierniczych  
w sklepach Wariackie Papiery lub Lifestyle  
Designers,

• Skomponowanie koszy prezentowych wspólnie  
z Roberto&Franco, Lindt, La Vinotheque, Sklep  
Ballantine’s lub DŽIUGAS®.

W ramach organizacji wydarzenia w Elektrowni  
Powiśle można wynająć miejsca parkingowe na 
parkingu znajdującym się od ul. Leszczyńskiej. 
W Elektrowni Powiśle znajdują się również ładowarki 
samochodowe - w wyznaczonej strefie zewnętrznej 
przy ul. Leszczyńskiej oraz na parkingu,  
na poziomie -1.

DODATKOWE
USŁUGI

PARKING



JACEK 
SIKORSKI
Business Development Manager - 

Events, Conferences and Corporate Partnerships

+48 667 770 147
sikorski.jacek@whitestar-realestate.com

Zespół eventowy Elektrowni Powiśle to połączenie 
pasji i wieloletniego doświadczenia w zakresie 
organizacji wydarzeń, z mnóstwem pozytywnej 
energii. Otwartość, skuteczność i elastyczność 
to kwintesencja pracy z nami. Na każdym etapie 
realizacji wydarzenia jesteśmy do dyspozycji naszych 
klientów, służąc im wsparciem i głowami pełnymi 
pomysłów.

Pracujemy bezpośrednio z naszymi partnerami 
biznesowymi, co sprawia, że możemy zaoferować 
szeroki wachlarz działań wspierających – od 
komunikacyjnych i promocyjnych, po te uzupełniające 
wydarzenie: kwestie techniczne, zakwaterowanie, 
możliwość działań cross sprzedażowych.

Zachęcamy do kontaktu!

WSPARCIE
ORGANIZACYJNE




