
KATALOG DVORAN
Poslovno-konferenčni center GZS

 ■ Brezžični spletni dostop po celotni stavbi GZS.
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Poslovno-konferenčni center GZS

Iščete primeren prostor za organizacijo poslovnega dogodka, ki je cenovno ugoden, opremljen, s parkirišči in v 
modernem poslovnem okolju?

Na GZS lahko najamete učilnice, dvorane, sejne sobe, dvorano za svečane dogodke, ...

V Poslovno konferenčnem centru so vam na razpolago opremljene učilnice, dvorane in sejne sobe, dvorana za svečane 
dogodke s pogledom na Ljubljanski grad in atraktivni prostori, primerni za razstave in druge promocijske aktivnosti. 

Dom gospodarstva na Dimičevi 13 je odprt od ponedeljka do petka od 7. do 21. ure ter po dogovoru tudi v soboto.
 

Naše prednosti:

 ■ tehnična oprema je vključena v ceno najema dvorane,
 ■ zagotovljena so brezplačna parkirišča v garaži GZS ali na zunanjem parkirišču za stavbo,
 ■ poslovno okolje v središču Ljubljane,
 ■ preprost dostop iz avtocestnega obroča Ljubljane,
 ■ dostopnost za invalidne osebe,
 ■ klimatizirani prostori,
 ■ zagotovljena tehnična podpora,
 ■ preddverje dvoran primerno za druženje in pogostitve,
 ■ brezžični spletni dostop

Dodatna ponudba

 ■ Pogostitev udeležencev 
Vse od napitkov do hladno-toplega bifeja v prostorih pred dvoranami ali v restavraciji GZS.

 ■ Promocija 
Izkoristite lahko možnosti promocije: v stavbi GZS, na spletnih straneh in v elektronskih ali tiskanih medijih GZS.

 ■ Razstave
V prostorih GZS lahko svoje izdelke predstavite največjemu delu slovenske poslovne javnosti. 

 ■ Soba za simultano prevajanje v dvorani A

Iščete najboljši prostor za svoj dogodek?

Kontakt
Irena Asanovič
Telefon: 01/ 5898 444
Telefaks: 01/ 5898 100
E- naslov: irena.asanovic@gzs.si
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Dvorana  A

40

Klimatizirana, svetla in prijetna dvorana, ki se razteza na 
184 m2 v 1. nadstropju, je namenjena dogodkom s 100 
do 150 udeleženci.

Nudi vse udobje in najsodobnejšo opremo za nemoteno 
in učinkovito izvedbo poslovnih srečanj, skupščin, 
predstavitev, seminarjev z možnostjo simultanega 
prevajanja in videokonferenčnega sistema.

Možen je dodaten prenos dogodka za 50 – 60 udeležencev 
v dvorano C.

Dvorana za dogodke z večjim številom udeležencev

 ■ Ozvočenje, prenosni in kravatni mikrofon
 ■ Oprema za simultano prevajanje (doplačilo)
 ■ Digitalno snemanje
 ■ Predvajanje video vsebin preko PC-ja (večina formatov)
 ■ LCD projektor in projekcijsko platno
 ■ Računalnik s povezavo na internet
 ■ Možnost priklopa dveh dodatnih računalnikov (posamezno) 

na LCD projektor
 ■ Dve mizi za predavatelje in govorniški pult
 ■ Možnost nastaviteve luči glede na potrebe osvetlitve v 

dvorani
 ■ Možnost priklopa na distributor za zvok za novinarje
 ■ Možnost prenosa dogajanja iz dvorane A in C (zvok in slika - 

preko kamere)
 ■ Flip – chart (tabla piši – briši)
 ■ brezžični spletni dostop

48100 - 150 32 50
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Dvorana, primerna za organizacijo poslovnih srečanj, skupščin, predstavitev in seminarjev.

Dvorana  C

Klimatizirana, svetla in prijetna dvorana, ki se razteza na 63 
m2 v 1. nadstropju,  je namenjena srečanjem s 56 do 64 
udeleženci.

Nudi vse udobje in najsodobnejšo opremo za nemoteno 
in učinkovito izvedbo poslovnih srečanj, skupščin, 
predstavitev, seminarjev, novinarskim konferencam.

 ■ Ozvočenje, prenosni in kravatni mikrofon
 ■ Digitalno snemanje
 ■ LCD projektor in projekcijsko platno
 ■ Možnost nastavitve luči glede na potrebe v dvorani
 ■ Možnost priklopa za novinarje na distributor zvoka
 ■ Možnost prenosa zvoka in slike iz dvorane A
 ■ Grafoskop
 ■ Flip – chart (tabla piši – briši) 
 ■ brezžični spletni dostop

18 1256 - 64
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Vrhunsko tehnično opremljene učilnice - primerne za organizacijo poslovnih 
srečanj, skupščin, predstavitev, seminarjev… 

 ■ Flip - chart (tabla piši-briši)
 ■ Bela tabla
 ■ brezžični spletni dostop

Dvorana  E, F, G

Klimatizirane, svetle in prijetne dvorane, ki se razteza na 
67 m2 v medetaži, so namenjene srečanjem s 30 do 35 
udeleženci.
 
Nudijo vse udobje in najsodobnejšo opremo za nemoteno 
in učinkovito izvedbo seminarjev, delavnic, poslovnih 
srečanj, predstavitev, …

32 32 3028
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Poslovna oaza

Dvorana s pogledom na Ljubljanski grad, primerna za svečane sprejeme in dogodke 

Vrhunsko tehnično opremljena dvorana, klimatizirana, 
svetla in prijetna, se razteza na 150 m2 v 7. nadstropju 
poslovne zgradbe na Dimičevi 13 in je namenjena svečanim 
srečanjem, sprejemom, banketom, z do 40 udeleženci.

Imate VIP goste, ki jih želite še posebej pogostiti? Iz dvorane 
je možen prehod v svečani ambient salona.  

 ■ LCD projektor
 ■ Projekcijsko platno
 ■ Prenosni računalnik
 ■ Ročni mikrofon – 2 x
 ■ brezžični spletni dostop

4030 - 40
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Sejne sobe 1, 2, 4, 5, 6

Steklene sejne sobe - primerne za sestanke in poslovna srečanja manjšega števila 
udeležencev  

Klimatizirane, svetle in prijetne sejne sobe, ki se raztezajo na 
35 m2 v poslovni zgradbi na Dimičevi 13.  Namenjene so 
sestankom in poslovnim srečanjem z največ 12 udeleženci. 
Nudijo vse udobje in sodobno opremo za nemoteno in 
učinkovito izvedbo poslovnih sestankov, srečanj.

 ■ Internetni priključek
 ■ LCD projektor
 ■ Bela tabla
 ■ Flip - chart (tabla piši - briši)
 ■ Prenosni računalnik
 ■ brezžični spletni dostop

12
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Člani GZS imate posebne ugodnosti!
T: 01 5898 480, info@gzs.si, www.gzs.si/skupne_naloge/trzne_storitve/vsebina/Oglaševanje

Dodatna ponudba

Postanite vidnejši!

Promocijo in oglaševanje, ki ju lahko izkoristite po 
konkurenčnih cenah, so ciljno usmerjeni na poslovno 
javnost, z velikim dosegom. Možnosti so številne 
in raznolike, pri tem se prilagodimo vaših željam in 
marketinškim ciljem. 

Dodatno lahko za vas prevzamemo organizacijo vašega 
dogodka, od oblikovanja celostne podobe, vabljenja 
udeležencev, …. 

Nudimo vam:
 ■ promocijo v stavbi GZS, ki sodi med poslovno najbolj atraktivne in 

vsestranske poslovne objekte s celovito infrastrukturo in izjemno 
arhitekturo v Sloveniji.

 ■ promocijo na dogodkih. 
 ■ oglaševanje v tiskanih in elektronskih medijih ter na spletnem 

portalu GZS.

Izkoristite mrežo GZS za svojo promocijo in krepitev ugleda vašega 
podjetja!

 ■ 7.200 podjetij
 ■ 600 dogodkov letno
 ■ 8.000 obiskovalcev mesečno
 ■ 50.000 spletnih obiskov mesečno

Z našo ekipo TV.GZS vam lahko zagotovimo tudi posnetek 
dogodka in dodatnih izjav pred kamero ter pripravo 
videoreportaže. 

 ■ video vabila
 ■ reportaže z dogodkov
 ■ intervjuji
 ■ novinarske konference
 ■ studijska snemanja
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Prestige Catering

Pogostite svoje goste skupaj s Prestige 
Cateringom.

Kakovostna hrana in postrežba Pogostitve 
po meri naročnika

Odlikuje nas tesna povezanost z naročnikom. Skupaj 
oblikujemo pravo vrsto pogostitve za izbrano priložnost in 
število gostov. Na tak način ustvarjamo edinstven dogodek, 
ki sledi vašim željam in pričakovanjem.

Poleg kakovostnih domačih jedi, pripravljenih na klasičen 
ali pa bolj sodoben način, se lahko pohvalimo tudi s 
pestrim izborom jedi iz tuje kulinarike. Pristen pridih tujih 
kulinaričnih tradicij dosežemo s pripravo jedi po originalnih 
receptih, pridobljenih z našimi dolgoletnimi izkušnjami. 
Domače in tuje specialitete pripravljajo
profesionalni kuharji, v kuhinji, ki je v stavbi GZS, postreže 
jih profesionalno osebje.

Poskrbimo za vse, kar ob pogostitvi potrebujete - hrano, 
pijačo, pripravo ambienta (mize, prti, kozarci, dekor, 
inventar) ter postrežbo.
Kakovost in varnost vam zagotavljamo s sistemom HACCP 
ter s poslovanjem, skladnim z ISO 9001 in 14001:2004.

V Prestige Cateringu se lahko pohvalimo z več kot desetletno tradicijo na področju priprave pogostitev za najrazličnejše 
nivoje (od protokolarnih, do manj formalnih, kot so poslovni pikniki). 
Pripravljamo pogostitve za vse poslovne priložnosti - kongrese, konference, seminarje, sestanke in srečanja; število 
gostov je lahko od deset pa do več sto gostov. Glede na vrsto in koncept dogodka predlagamo najprimernejšo pogostitev, 
seveda pa prisluhnemo tudi željam naročnika.

Kontakt
Edi Solaković                                                                                                                                      

Vodja cateringa 
Telefon: +386 41 585 469

E-naslov: edi.solakovic@prestigecatering.si
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Coffee break

˝Coffe break˝ je zelo priljubljena oblika pogostitve, ki jo 

ponudimo v odmorih med izobraževanji, seminarji, sestanki 

in podobnimi dogodki. Kava, čaj, voda, majhni prigrizki 

(sladki in/ali slani) ter sadje so pripravljeni na servirnih 

mizah, po želji naročnika pa goste z njimi tudi postrežemo. 

Izbirate lahko med sedmimi različnimi oblikami coffee 

breaka, od tega 4 klasičnimi in 3 prestižnimi. Minimalno 

število gostov je 15 – 20.  
www.goo.gl/664Ksh
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Cocktail party

www.goo.gl/ymJGNK

˝Coctail party˝ je pogostitev, kjer gost ne potrebuje 

pribora in krožnika. Vsebuje manjše sladke in slane 

prigrizke (kanapeji ter minjoni ali princeske) ter sveže 

narezano sezonsko sadje. Gostje hrano in pijačo, servirano 

na bifejnih mizah ali s strežbo, zaužijejo stoje.

Glede na število vključenih kanapejev lahko izbirate med 

dvema oblikama ponudbe.
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Hladni bife

Hladni bife je primeren za pogostitev večjega števila 

gostov. Sestavljen je iz več vrst hladnih predjedi, mesnih in 

ribjih jedi z zelenjavnimi dodatki, več vrst sira, solat, sadja in 

sladic. Hrana in pijača je servirana na bifejskih mizah, gostje 

jo zaužijejo stoje. Izbirate lahko med dvema oblikama 

ponudbe.

www.goo.gl/8ctZ2h
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Hladno topli bife

Hladno topli bife je primeren za pogostitev večjega števila 

gostov. Ti izbirajo med več vrstami hladnih in toplih jedi, 

sirov, solat ter sladic in sadja. Hrana je servirana na bifejskih 

mizah, gostje jo zaužijejo stoje. Glede na sestavo toplih in 

hladnih jedi lahko izbirate med petimi oblikami ponudbe.

www.goo.gl/cyHa06
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Pogostitev »Finger food – cocktail party«

˝Finger food – coctail party˝je pogostitev, kjer gost ne 

potrebuje pribora in krožnika. Zajema manjše sladke in 

slane prigrizke (kanapeji, obloženi kruhki, grisini, nabodala, 

krofki, tartalete…) ter sveže narezano sezonsko sadje. 

Gostje hrano in pijačo, servirano na bifejnih mizah ali s 

strežbo, zaužijejo stoje. 

Izbirate lahko med sedmimi različnimi oblikami pogostitve 

˝Finger food – cocktail party˝, od tega štirimi klasičnimi in 

tremi prestižnimi. Minimalno število gostov je 15 – 30.

www.goo.gl/z4BJ1n
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Pijača ob sprejemih

Izbirate lahko med različnimi alkoholnimi (penine, vina, 

žgane pijače) in brezalkoholnimi (sokovi, voda) pijačami. 

Pijačo zaračunamo po dejanski porabi.

www.goo.gl/4a6csP
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Za vas pripravljamo:
 ■ video vabila
 ■ reportaže z dogodkov
 ■ intervjuje
 ■ posnetke novinarskih konferenc
 ■ studijska snemanja

Pokličite spletno televizijo GZS
Naj vaš dogodek ne zatone v pozabo! 

Več informacij in naročila: tv@gzs.si ali 01 5898 106 www.youtube.com/user/GZSvideo
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Več informacij in naročila: tv@gzs.si ali 01 5898 106 www.youtube.com/user/GZSvideo
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