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The Heart to europejskie centrum współpracy startupów i korporacji. Mieszące się na 38. piętrze 
biurowca Warsaw Spire centrum łączy młode firmy technologiczne z największymi polskimi, regionalnymi 
i globalnymi firmami. Merytorycznie przestrzeń wypełniają programy tematyczne związane z obszarami 
FinTech, Omnichannel, HealthTech, Internet of Things oraz Smart City. The Heart Warsaw wspiera 
korporacje we wdrażaniu innowacji tworzonych przez wyselekcjonowane startupy z całej Europy.

Więcej na stronie: 
theheart.tech

Nowoczesne, inspirujące 
miejsce zlokalizowane 
na 38 piętrze Warsaw Spire 
w biznesowym centrum Warszawy.

Kim jesteśmy?

Dlaczego warto?

Zorganizuj swoje wydarzenie w The Heart Warsaw

Lokalizacja 
38 piętro budynku Warsaw Spire 
z widokiem na panoramę Warszawy.

Międzynarodowa społeczność 
każdego dnia przestrzeń 
będzie odwiedzana przez 
dyrektorów i członków 
zarządów największych 
korporacji, funduszy 
i firm technologicznych 
z Europy i Izraela.

Wsparcie eventowe 
zorganizuj z nami konferencje, 
warszaty lub wieczorne spotkania.
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The Heart w liczbach

1700 m 
Przestrzeni 

 Biznesowej

1000 m 
Office Space dla 

członków Klubów

506 m 
Event Space 

178 m 
nad Warszawą

Plan przestrzeni

Event Space
Ilość osób 
ustawienie teatralne 150 - 180 os. 
ustawienie stolikowe 70 - 80 os.

Wyposażenie

 ɮ W każdej sali dostępny rzutnik i ekran 
*Sala B - ekran kinowy (32;9)

 ɮ Sprzęt AV       WIFI

Układ 
Przestrzeń eventowa dzieli się na 4 mniejsze powierzch-
nie (ABCD), z których można tworzyć dowolne konfigu-
racje przeznaczone na wydarzenia od 20 do 180 osób.

Lobby Idealne miejsce na Networking & Catering

Office Space
Tylko dla członków 
Corporate Club

 ɮ 9 sal spotkań formalnych (max. 10 os.)

 ɮ Ponad 40 hotdesk w przestrzeni otwartej

 ɮ 7 zamkniętych biur dla 2 osób

 ɮ Budki telefoniczne

 ɮ Sala kreatywna

 ɮ Przestrzeń kuchenna

 ɮ Dostęp do drukarek

 ɮ Chillout zone
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Liczba osób

Sala m2 Teatralny Warsztatowy „U”

ABCD 296 180 90
18 stołów

x

ABC 246 150 70 
14 stołów

x

BCD 229 120 60 
12 stołów

x

AB 179 100 50 
10 stołów

x

BC 179 100 50 
10 stołów

x

CD 117 50 30 
6 stołów

25

B 112 70 40 
8 stołów

30

A 67 40 25 
5 stołów

15

C 67 40 25 
5 stołów

15

D 50 30 15 
3 stołów

10
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AveNew Media
Video

Jesteśmy agencją marketingu internetowego specjalizującą się w formacie 
video i opowiadaniu firmowych historii. Pracujemy dla klientów w całej 
Europie. Dysponujemy studiami w Warszawie i w Brukseli. Wyróżnia nas 
wysoka jakość obsługi, jak również wiele lat doświadczenia w koordy-
nowaniu złożonych projektów, nie tylko w obszarze video marketingu. 
Zawsze oferujemy naszym klientom innowacyjne i skuteczne rozwiązania, 
w rozsądnej cenie. Zapraszamy do zapoznania się z naszym portfolio. 
Przygotujemy ofertę na miarę Twoich potrzeb.

Paweł Zawadzki  Account Manager

m: +48 600 496 233 
e: pawel@avenew.media 
w: avenew.media

Dodatkowe usługi
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VIBE
Wsparcie techniczne

VIBE to jakość budowana od 7 lat. Doświadczenie zdobywaliśmy podczas 
obsługi technicznej eventów biznesowych, targów, konferencji oraz festiwali 
muzycznych. Coś co jest z nami od zawsze to pasja do tworzenia, którą prze-
nosimy na Wasze realizacje. Zajmujemy się dostawą sprzętu oraz obsługą 
techniczną, jednak to co nas wyróżnia, to dbałość o poczucie bezpieczeń-
stwa, wsparcie i komfort klienta na każdym etapie produkcji wydarzenia. 
Kompleksowość naszych usług pozwala na oszczędność pieniędzy i czasu 
przy zachowaniu najwyższych standardów realizacji usług.

Piotr Badalski

m: +48 536 130 040 
e: piotr@goodvibe.pl 
w: goodvibe.pl

Dodatkowe usługi
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WeEvent | WeCatering
Agencja Eventowa i Catering konferencyjny

Specjalizujemy się w ułatwianiu firmom organizowania dużych 
oraz małych spotkań poprzez świadczenie kompleksowej obsługi 
eventowej. Niezależnie od rodzaju świadczonej usługi, najważniejszą 
cechą jest ich jakość. Zapewniamy ją poprzez dobór do każdego zlecenia 
doświadczonych specjalistów z danej branży. Naszym partnerom 
proponujemy usługi dostosowane do ich potrzeb, spersonalizowane 
cenniki oraz fachowe doradztwo w zakresie obsługi technicznej, 
scenograficznej oraz cateringowej. Wśród naszych klientów są liczne 
korporacje oraz mniejsze spółki z różnych branż. Szczycimy się tym, 
że każda z obsługiwanych przez nas firm pozostaje z nami na długi czas.

WE Group  Twoi sojusznicy w biznesie

e: we@weevent.pl 
t: +48 730 001 062 / 22 243 04 10 
w: weevent.pl / wecatering.pl / wegroup.pl

Dodatkowe usługi
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Bar Studio
Catering

Mamy wieloletnie doświadczenie w organizacji najlepszych wydarzeń 
społeczno-kulturalnych, ale też też niezapomnianych i bardzo różnorodnych 
zdarzeń kulinarnych. Zawsze dostosowujemy nasze pomysły do potrzeb 
i wymagań organizatorów. Potrafimy układać menu nie tylko tematycznie 
i stylistycznie związane z wydarzeniem, ale też odpowiednie dla dowolnych 
grup żywieniowych (wege, vegan, glutenfree). Znamy się na jedzeniu i potra-
fimy je pięknie podać. Od czterech lat naszą bazą jest BarStudio w Teatrze 
Studio. Prowadzimy połączenie koktajlbaru, bufetu teatralnego, central-
nego domu kultury i weekendowej sali tanecznej. Wiemy, że nawet przerwa 
kawowa czy zwykły lunch może stać się elementem programu, który Pań-
stwa goście będą wspaniale wspominać. Zapraszamy do kontaktu.

Zuzanna Mockałło

m: +48 603 300 635 
e: catering@barstudio.pl 
w: barstudio.pl

Dodatkowe usługi
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The Place
Catering

The Place oferuje usługi cateringowe dostarczając wyjątkowe rozwiąza-
nia kulinarne niezależnie od miejsca i ilości gości. Nasze propozycje menu 
zawsze dopasowujemy do budżetu i charakteru spotkania. Współpracujemy 
z florystami, dekoratorami powierzchni, muzykami, profesjonalnymi barma-
nami, technikami zapewniając kompleksową obsługę przyjęcia. Nasz zespół 
dołoży wszelkich starań, aby spotkanie przez Państwa organizowane było 
udane i spełniało wszelkie oczekiwania. Chętnie przygotujemy dopasowaną 
ofertę w zależności od specyfiki wydarzenia.

Monika Piętka  Event Manager

m: +48 668 652 020 
e: monika.pietka@warsawplace.pl 
w: warsawplace.pl

Dodatkowe usługi



12 13

Villa Foksal
Gourmet Catering

Villa Foksal Gourmet Catering opiera swoją propozycję na zaangażowa-
niu wszystkich zmysłów człowieka. Takie zmysłowe menu o genialnych 
smakach kreuje Szef Kuchni Marcin Wojtczak. Naszą propozycję zawsze 
dopasowujemy do charakteru wydarzenia tworząc różne wariacje bufetów 
i menu, np. białe, czarno-złote, różowe lub zielone z elementami mchu, 
paproci i traw… Co więcej? Oferta na czas, realizacja dopięta na ostatni guzik 
i dbałość o szczegóły naszego zespołu. Podsumować to można jednym 
stwierdzeniem: dajemy poczucie bezpieczeństwa naszym zleceniodawcom. 
Zapraszamy do współpracy. 

Sylwia Dąbrowska

m: +48 510 351 786 
e: sylwia@villafoksal.pl 
w: villafoksal.pl

Dodatkowe usługi



The Heart 
Warsaw Spire 

Pl. Europejski 1 
00-844 Warsaw, Poland

m: events@theheart.tech 
t: (+48) 22 419 49 29




