
•   Fabryka z niezwykłą rekwizytornią do wynajęcia!
•   To nie jest zwykłe studio czy przestrzeń dla wydarzenia – to wizualna i kreatywna przygoda 
•   Zainspiruj się naszymi realizacjami
•   Znajdź swoje pożądane przedmioty i wykorzystaj do własnej kreacji

Industrialna przestrzeń w LOFT ATELIER na ul. Bałtyckiej 33a w Poznaniu, to idealne miejsce na 
profesjonalne sesje zdjęciowe, plany fi lmowyh, warsztaty kreatywne lub szkolenia. Atutem miejsca jest 
możliwość korzystania z tysięcy rekwizytów, zgromadzonych w magazynach fi rmy scenografi cznej 
Artsize, dopracowane wnętrza fabryki oraz nasze kreatywne wsparcie przy budowaniu aranżacji czy 
organizacji wydarzenia.

Szczególnie bliska jest nam branża wedding. Zapraszamy więc fl orystów, dekoratorów, wedding 
plannerów, fotografów, video operatorów, cukierników, wypożyczalnie – dosłownie wszystkich. Macie 
pomysł - dzwońcie! Cena dla Was będzie preferencyjna!

WALORY I PARAMETRY TECHNICZNE LOFT ATELIER

•   Dostępna jest hala główna, pomieszczenia biurowe, magazynowe, oraz łazienka i wyposażona kuchnia 

•   Doskonała lokalizacja: 6 km od Starego Rynku w Poznaniu

•   Wygoda transportowa: darmowe parkowanie pod samym Loftem, również ciężarówkami

•   Otwierana brama 440 x 415 cm – możliwość sprawnego rozładunku

•   Dostęp do strefy technicznej: drabiny, narzędzia, stoły robocze

•   Design – fabryka jest wyremontowana, ma ciekawe rozwiązania wnętrzarskie, które mogą być gotowym 

 kadrem do zdjęć czy video

•   Nieskończone możliwości kreowania przestrzeni i kadru (duże „odejście”, możliwość fotografowania z góry)

•   Możliwość podwieszania elementów scenografi i oraz oświetlenia

•   Dostępne na miejscu magazyny scenografi czne do wszelkiego rodzaju stylizacji

•   Możliwość skorzystania z kreacji scenografi cznej Artsize

•   Na życzenie pomoc w przygotowaniu przestrzeni i wydarzenia pod specjalne wymagania: multimedia, 

 oświetlenie, wynajem dodatkowego sprzętu, mebli, cateringu, fotografów, fi lmowców, wizażystów i stylistów 

•   Intymność: możliwość stworzenia garderób czy strefy wizażu na piętrze

•   Możliwość wynajęcia Loftu na kilka dni wraz z pomieszczeniami biurowymi

•   hala główna, parter – 1606 x 759 x 700 cm –  łączna powierzchnia – 122 m2

•   biura, kuchnia, łazienka, piętro  – wysokość 300 cm - łączna powierzchnia – 111 m2
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SALA KONFERENCYJNA Z TV
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KUCHNIA, ŁAZIENKA, KORYTARZ
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Wydarzenia – LOFT ATELIER W KADRZE





•   tel.: +48 604 790 477
•   e-mail: loft@artsize.pl
•   adres: Artsize, ul. Bałtycka 33a, 61-017 Poznań

ZAPRASZAMY

CENNIK

•   Wynajem na studio foto lub video – do 4 godzin – 600 pln netto

•  Wynajem na studio foto lub video – do 8 godzin – 1000 pln netto

•  Wynajem całej siedziby – 1 dzień – 1500 pln netto

•  Wynajem na minikonferencje (do 60 osób), warsztaty, szkolenia – bez wyposażenia 

 – 1 dzień – 1500 pln netto

•  Korzystanie z magazynów artsize, (bez pracownika artsize) – 300 pln netto

•  Przygotowanie materiałów do sesji, pracownik Artsize do dyspozycji podczas sesji 

 lub wydarzenia do 8 godzin – 600 pln netto

•  Przygotowanie scenografi i przez Artsize do sesji stylizowanych - cena ustalana indywidualnie

•  Pomoc w przygotowaniu przestrzeni i wydarzenia pod specjalne wymagania: multimedia, oświetlenie, 

 streaming, wynajem dodatkowego sprzętu, mebli, cateringu, fotografów, fi lmowców, wizażystów 

 i stylistów - cena ustalana indywidualnie

•  Branżę WEDDING prosimy o kontakt bezpośredni - ceny preferencyjne! 


