Kapitał Dolnego Śląska

maj 2014

Niezwykli ludzie, ciekawe spotkania.
5 lat z Centrum Konferencyjnym WPP we Wrocławiu
Wiosną tego roku mija pięć lat
odkąd Centrum Konferencyjne
WPP zaprasza na „Spotkania
biznesowe w wyjątkowym otoczeniu”. Tak brzmi hasło przewodnie i misja tego miejsca,
zlokalizowanego w industrialnym
fot. Dozamel

krajobrazie Wrocławskiego Parku
Przemysłowego.
Zaprojektowane i zaaranżowane w sposób lekki
i nowoczesny, z naciskiem na funkcjonalność
i bogatą ofertę usług dodatkowych, cieszy się
niesłabnącym uznaniem i sympatią organizatorów
dużych konferencji i szkoleń, a także kameralnych
spotkań. Z okazji 5-lecia działalności warto opowiedzieć parę ciekawych historii i przedstawić
garść faktów związanych z tym miejscem.

Konferencje w sercu przemysłu

Budynek Centrum Konferencyjnego WPP powstał w miejscu dawnej restauracji „Belwederska”, w ramach realizowanego przez właściciela
Centrum, spółkę DOZAMEL, projektu unijnego
„Rozwój i integracja infrastruktury Wrocławskiego Parku Przemysłowego – Etap I”. Położenie
w strefie ochrony konserwatorskiej i w otoczeniu
przemysłu sprawiło, że bryła i elewacja gmachu
nawiązują do stylu architektury postindustrialnej
budynków znajdujących się w sąsiedztwie.
Budynek, w którym oprócz Centrum Konferencyjnego WPP mieści się także restauracja, przedszkole i biura, został zaprojektowany w BB Studiu
Architektoniczno-Budowlanym ZREMB i wykonany w standardzie klasy A przez Przedsiębiorstwo
Budowlano-Handlowe ARKOP. W 2009 roku był
zaprezentowany przez projektantów na Regionalnym Przeglądzie Architektury BAZA. We wnętrzu
budynku przykuwają wzrok ogromne, monochromatyczne fototapety hal przemysłowych – to
jeden z elementów autorskiej aranżacji wrocławskiej Grupy Projektowej.
Całości dopełniają reprodukcje zdjęć historycznych oraz prac plastycznych przedstawiających
Wrocławski Park Przemysłowy dawniej i dziś, wykonane przez uczniów szkół artystycznych ALA
i ABRYS. Prace wiszą w salach konferencyjnych,
których nazwy – Miedziana, Krzemowa, Cynowa
fot. Fotografia Steliga

i Niklowa – zostały wyłonione w konkursie ogłoszonym wśród pracowników.

Osobistości i celebryci

W ciągu pięciu lat działalności Centrum Konferencyjne WPP gościło tysiące uczestników najróżniejszych wydarzeń, w tym wielu znanych ludzi – ekspertów, osobistości i celebrytów. Zyskało grono
stałych klientów i było miejscem kilku nietypowych
eventów. – Samo otwarcie Centrum Konferencyjnego 22 kwietnia 2009 roku było dla nas doniosłym
wydarzeniem, które uświetnili swoją obecnością
Ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz i Prezydent
Wrocławia Rafał Dutkiewicz, a także przedstawiciele Ministerstw Skarbu Państwa i Gospodarki i wiele
innych osobistości – mówi Ewa Waleńska, kierownik Centrum Konferencyjnego WPP. – Podczas wielu spotkań mieliśmy okazję także poznać uznanych
ekspertów z różnych dziedzin. Wspomnę choćby
wybitych polskich ekonomistów – Witolda Orłowskiego, Ryszarda Petru i Mariusza Staniszewskiego.
Kilkukrotnie zawitał do nas specjalista od budowania marki i social media – Paweł Tkaczyk. Gościliśmy tu także znane z mediów postacie. Byli u nas
m.in. dziennikarz i prezenter pogody Tomasz Zubilewicz oraz Dorota Zawadzka „Superniania”. Odbyło
się u nas kilka edycji studiów podyplomowych MBA,
seminaria Project Management Institute oraz sporo
konferencji, warsztatów i szkoleń w ramach projektów unijnych – dodaje.

Muzyka, moda i feng shui

Cztery różnej wielkości sale, duży, przestronny
hol, słoneczny taras, parking, opieka nad dzieckiem i zaplecze cateringowe w postaci Restauracji Dozamel na parterze budynku to elementy,
które rozszerzają możliwości Centrum Konferencyjnego. Do tego dochodzi jeszcze nowoczesny
system audiowizualny, w tym bardzo dobre, przefot. Dozamel

strzenne nagłośnienie… i śmiało można wcielać
w życie nietypowe życzenia klientów. – Zdarzyło
się nam mieć w naszym Centrum kilka koncertów, pokazy tańca flamenco z zespołem Danza
Del Fuego, pokaz fryzjerski czy gotowania – wylicza Ewa Waleńska. – Albo życzenie ustawienia
sali według zasad feng shui. O mały włos nie
gościlibyśmy również castingu do znanego muzycznego show.
Centrum Konferencyjne WPP organizuje także
własne wydarzenia. – Zależy nam, żeby nasi klienci i goście czuli się u nas dobrze, jak u siebie,
dlatego szczególnie chętnie zapraszamy do nas
naszych sąsiadów, firmy z terenu Wrocławskiego
Parku Przemysłowego – podkreśla Ewa Waleńska. – Oprócz specjalnej oferty rabatowej, którą
dla nich mamy, organizujemy różne wydarzenia
i spotkania, na które zawsze bardzo serdecznie zapraszamy przedstawicieli firm z Parku. Są to m.in.
Akademie WPP i Spotkania z Ekspertem, spotkania Rady Parku, debaty i konferencje tematyczne.
W ubiegłym roku w ramach Dni Otwartych WPP
zorganizowaliśmy nawet pokaz mody Centrum
BHP WPP w formie kabaretowego show.

Krasnoludek

Przy wejściu do budynku od ulicy Fabrycznej
spotkamy najwierniejszego klienta, a właściwie rezydenta Centrum Konferencyjnego WPP.
To jeden z Wrocławskich Krasnali, Przemysław
Parkuś. Balansując dla zabawy na kole zębatym,
wita gości rozpostartymi ramionami, jakby chciał
powiedzieć, że tu każdy będzie się czuł przyjęty
i ugoszczony jak w domu.
Autorem figurki skrzata z brązu jest wrocławski
artysta rzeźbiarz Tomasz Moczek, w którego pracowni narodziły się pierwsze i najbardziej znane
krasnale – Syzyfki, Pracz, Rzeźnik i wiele innych,
rozsianych po całym Wrocławiu.

