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Mamy przyjemność zaprosić 
Państwa do skorzystania
z usług MALTA SKI.

Organizujemy wszelkiego rodzaju 
konferencje, szkolenia, bankiety, 
imprezy integracyjne. 
Gwarantujemy Państwu realizację 
każdego rodzaju imprezy firmowej
na najwyższym poziomie. 
Naszym stałym klientom 
proponujemy specjalne ceny. 
Z przyjemnością dopasujemy naszą 
przestrzeń do charakteru 
i scenariusza Państwa wydarzenia. 

W naszej ofercie posiadamy:

2Strefę konferencyjną o powierzchni 60 m  
w której można zorganizować:

§ konferencje,
§ promocje produktów,
§ spotkania biznesowe, 
§ szkolenia,
§ mini sympozja. 

W trakcie szkoleń oferujemy zestawy 
obiadowe w cenie od 45,00 zł/osobę (zupa, 
drugie danie, deser), oraz zapewniamy 
szeroki wybór przerw kawowych. 
Cena wynajmu sali zawiera wynajem 
sprzętu multimedialnego (rzutnik, ekran, 
flipchart). 
Każdą ofertę przygotowujemy 
indywidualnie, zgodnie z Państwa 
życzeniami i możliwościami 
budżetowymi.
Na terenie Malty gwarantowany jest 
bezpłatny dostęp do Internetu.

Konferencje
w MaltaSki
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Rozwiązania w ustawieniach
sala konferencyjna

teatralne bankietowe szkolne podkowa

40 osób 30-40 osób 25 osób 30 osób

Zachęcamy także do 
skorzystania z pakietów 
konferencyjnych dla 
grup zorganizowanych 
powyżej 15 osób. 
A po wyczerpującym 
dniu zapraszamy na 
relaks podczas gry
w minigolfa, przejażdżkę 
kolejką górską i wiele 
innych atrakcji. 



Restauracja Malta Yacht Club
wyjątkowe chwile wymagają odpowiedniej oprawy 

Jeżeli planujecie 
Państwo uroczystość 
rodzinną, przyjęcie 
urodzinowe, spotkanie 
w gronie przyjaciół, 
spotkanie biznesowe 
lub grill, karaoke, czy 
ognisko,
to nasza restauracja
ze swoją ofertą 
stanowi idealne 
miejsce do organizacji 
tych wydarzeń. 
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Restauracja Malta Yacht Club
Imprezy integracyjne nad Jeziorem Maltańskim
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Knajpka „Fyrtel” 
znajduje się przy stoku 
narciarskim, jest 
urządzona
w niepowtarzalnym 
górskim klimacie. 
Pozwala na organizację 
kameralnych spotkań, 
w miejscu z widokiem 
jednocześnie na jezioro 
i stok narciarski.

W celu uzyskania 
szczegółowych 
informacji prosimy o 
kontakt: 

Knajpa Fyrtel
Imprezy przy stoku z widokiem na Jezioro Maltańskie

Katarzyna Zaworska – Kowalik 
Manager ds. sprzedaży

tel. kom.: +48 533 315 055 
e mail: katarzyna.zaworska@maltaski.pl 

MALTA SKI Sp. z o.o. 
ul. Wiankowa 2, 61-131 Poznań 
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