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BYDGOSKIE CENTRUM
TARGOWO-WYSTAWIENNICZE
BCTW to jeden z największych obiektów wystawienniczo–konferencyjnych w północnej Polsce. Oddany do użytku jesienią
2015 roku został zaprojektowany z myślą o organizacji różnego rodzaju wystaw, targów, konferencji, kongresów, bankietów
i koncertów.
Obiekt mieści trzy hale targowo–wystawiennicze, magazyn, cztery sale konferencyjne, strefę VIP, obszerny hol, sąsiadujące
z zapleczem cateringowym lobby oraz parking na 650 samochodów. Bydgoskie Centrum Targowo–Wystawiennicze jest
całkowicie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Położenie BCTW przy jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych Bydgoszczy pozwala na szybki dojazd zarówno
z centrum miasta, lotniska, jak i dworca PKP. Usytuowanie obiektu w pobliżu drogi S5 umożliwia sprawną komunikację
z wieloma miastami północnej i środkowej Polski. Sąsiedztwo Myślęcinka – jednego z największych parków miejskich
w Polsce tworzy wyjątkową oprawę każdego wydarzenia.

HALE TARGOWO-WYSTAWIENNICZE
Hale wystawiennicze to 10 900 m² otwartej
przestrzeni. Dostępną powierzchnię za
pomocą ścian mobilnych można podzielić
na trzy mniejsze części. Grafitowa
kolorystyka ścian, brak słupów
ograniczających przestrzeń, a także
posadzka o wysokich parametrach
nośności zapewniają wysoki standard
każdego eventu. Halę wystawienniczą
z częścią konferencyjną, znajdującą się na
piętrze budynku łączy antresola
o szerokości 5 m i długości 200 m.

Metraż

Wysokość

Długość

Szerokość

Hala I

3 700 m2

15 m

67 m

55 m

Hala II

3 900 m2

15 m

71 m

55 m

Hala III

3 300 m2

15 m

60 m

55 m

Hala I + II

7 600 m2

15 m

139 m

55 m

Hala II + III

7 200 m2

15 m

132 m

55 m

Hala I + II + III

10 900 m2

15 m

199 m

55 m

BCTW - przestrzeń nieograniczonych możliwości
10 900 m2
powierzchni
wystawienniczej

15 metrów
wysokości

Nośność
posadzki
10 200 kg/m2

System
kanałów
medialnych

Możliwość
podwieszeń
ekspozycji

Brak ograniczeń
architektonicznych


3 000
krzeseł
konferencyjnych

Magazyn
2
460 m

System
biletowy

Bramy wjazdowe
dla ciężarówek

Wsparcie
techniczne

Parking
dla 650
samochodów

NA NASZYCH HALACH ZORGANIZUJESZ
TARGI I WYSTAWY
W obiekcie znajdują się trzy imponującej wielkości hale, pozbawione podpór i słupów architektonicznych. Wysokiej nośności
posadzka (10 200 kg/m²) umożliwia wjazd samochodów ciężarowych, specjalistycznych maszyn i urządzeń. W posadzce
zamontowany został system kanałów medialnych (prąd, internet, woda). Oferujemy także opiekę koordynatora wydarzenia,
wsparcie koordynatora technicznego oraz możliwość wypożyczenia wysokiej jakości sprzętu, m.in. wózek widłowy do
przewozu ciężarów o wadze do 900 kg i ich podnoszenia na wysokość ponad 6 m, wózek paletowy oraz ręczne wózki
platformowe.

KONFERENCJE
Jedyna przestrzeń w regionie, w której z powodzeniem zrealizować można konferencje dla kilku tysięcy osób. Gabaryty hali
pozwalają na budowę sceny o szerokości do 40 metrów. Konstrukcja obiektu umożliwia także stosowanie różnorodnych
podwieszeń, wielkogabarytowych ekranów, profesjonalnego nagłośnienia czy projektorów laserowych. W trakcie trwania
konferencji na sąsiednich halach można serwować lunche i przerwy kawowe. Obiekt dysponuje 3 tysiącami krzeseł
konferencyjnych.

NA NASZYCH HALACH ZORGANIZUJESZ
BANKIETY
Grafitowa kolorystyka ścian gwarantuje dużą swobodę aranżacji przestrzeni. Nasze hale sprawdzają się zarówno jako miejsce
eleganckich bankietów przy okrągłych stołach, jak i mniej oficjalnych spotkań koktajlowych. Scena, profesjonalne
oświetlenie i nagłośnienie oraz parkiet tworzą klimat sali bankietowej nawet dla kilku tysięcy uczestników. Dodatkowy atut
stanowi magazyn sąsiadujący z halą, który może zostać wykorzystany jako zaplecze cateringowe, a także jako pomieszczenie
techniczne.

KONCERTY
Rozwiązania techniczne hal: łączna maksymalna moc przyłączeniowa 260 KW, możliwość stosowania podwieszeń,
specjalistycznego oświetlenia i nagłośnienia czy też montaż wielkogabarytowych scen, ekranów ledowych, pozwalają
na realizację różnorodnych wydarzeń muzycznych. Do dyspozycji gwiazd pozostają także dwa nowoczesne pomieszczenia
VIP oraz cztery sale konferencyjne, które można zaaranżować na miejsce prób, garderoby, strefę relaksu czy cateringu. Do tej
pory w BCTW wystąpili m.in.: Agnieszka Chylińska, Patrycja Markowska, Perfect, De Mono, Beata Kozidrak, Natalia Szroeder,
Varius Manx, Ira.

Ilość osób

Ofertę konferencyjną BCTW tworzą cztery
wielofunkcyjne sale. Każda z nich została
zaaranżowana w kolorystyce innej pory roku.
Ścianki mobilne, dzielące poszczególne sale,
pozwalają na łączenie dostępnej przestrzeni.
Największa sal a konferencyjna została
wyposażona w dwa ekrany o wymiarach
5 m x 3,13 m oraz 4 m x 2,5 m, z dwoma
niezależnymi projektorami (umieszczone
na jednej ścianie). Zastosowanie kamery
umożliwia równoległe wyświetlanie relacji
na żywo oraz prezentacji multimedialnej.

Metraż

Szukasz miejsca na
organizację swoich spotkań
biznesowych? Dobrze trafiłeś!

Dwa niezależne
projektory
multmedialne
na sali Wiosna

Projektory
multimedialne
i ekrany

Mównice

Flipcharty

Możliwość
zaciemnienia

Wsparcie
techniczne

Układ
szkolny

Podkowa

Lato

110 m2

90

30

30

Jesień

110 m2

100

40

32

Lato +
Jesień

220 m2

200

70

46

Wiosna

357 m2

300

144

64

Zima

274 m2

220

112

56

Wiosna +
Zima

631 m2

540

256

100

Nagłośnienie

Mikrofony

Wi-Fi

Klimatyzacja

Parking
dla 650
samochodów

Układ
teatralny

Obsługa
cateringowa
wydarzenia

LOBBY
Na piętrze mieści się przestronne lobby o powierzchni 379 m². Bezpośrednie sąsiedztwo zaplecza cateringowego umożliwia
serwowanie przerw kawowych oraz lunchy. Lobby wykorzystywane jest do organizacji bankietów, a także stanowi
powierzchnię ekspozycyjną oraz promocyjną. Przestrzeń może zostać zaaranżowana jako komfortowa strefa relaksu
i wypoczynku.

ZAPLECZE CATERINGOWE
Zaplecze cateringowe składa się z kilku pomieszczeń o łącznej powierzchni 80 m². Wyposażone jest w m.in. zmywarkowyparzarki gastronomiczne, stoły z komorą zlewozmywakową, kuchnię indukcyjną, a także blaty kuchenne. Zaplecze
znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie lobby, na którym często serwowane są przerwy kawowe i lunche.

Strefa VIP to dwa nowocześnie
zaprojektowane pomieszczenia
o kameralnym charakterze. Dedykowane
są do organizacji małych spotkań
biznesowych czy rozmów kwalifikacyjnych.
Pomieszczenia te służą jako strefa
organizatora lub pełnią funkcję zaplecza
bądź garderoby dla artystów podczas
wydarzeń kulturalno-rozrywkowych.

Telewizor LCD

Wi-Fi

Klimatyzacja

Możliwość
zaciemnienia
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techniczne

Parking
dla 650
samochodów

HOL
Szklana fasada centralnej części budynku jest jednocześnie główną ścianą reprezentacyjnego holu BCTW. Nadaje ona
nowoczesności i lekkości przestrzeni o powierzchni 500 m2 i wysokości 9 m. Hol może zostać wykorzystany również jako
przestrzeń ekspozycyjna oraz koktajlowo-lunchowa. Jego dodatkowym atutem są dwie recepcje z pomieszczeniami
pomocniczymi.

MAGAZYN
Część magazynowa o powierzchni 460 m² przylega bezpośrednio do Hali I. Wjazd z parkingu zewnętrznego do magazynu
oraz z magazynu bezpośrednio na Halę I umożliwiają dwie bramy towarowe o wymiarach 5,2 m szerokości i 3,15 m wysokości
przejazdowej. Magazyn wyposażony jest w węzeł sanitarny oraz zabezpieczony systemem kontroli dostępu.

SZATNIA Z RECEPCJĄ
W dwóch przeciwległych częściach holu umiejscowione są pomieszczenia, które w zależności od potrzeb organizatora
mogą służyć jako recepcja, zaplecze techniczne, magazynowe bądź szatnie nawet dla kilku tysięcy osób.

PARKING
Przed obiektem BCTW zlokalizowany jest parking dla 650 samochodów osobowych z wyznaczonymi miejscami dla osób
niepełnosprawnych, dla autokarów oraz pojazdów ciężarowych. Teren zewnętrzny jest w całości ogrodzony, oświetlony
i monitorowany. Często wykorzystywany jest jako powierzchnia ekspozycyjna oraz miejsce pod organizację eventów
plenerowych. Na potrzeby organizacji dużego wydarzenia istnieje możliwość znacznego zwiększenia powierzchni
parkingowej.

Z myślą o kompleksowej obsłudze wydarzeń stworzyliśmy pakiet usług dodatkowych, które pozwalają na realizację
wydarzenia w pełnym zakresie. Świadczymy również niestandardowe usługi takie jak: zamówienie personelu, obsługa
marketingowa, organizacja występu gwiazdy i wiele innych.
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oświetlenie
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Zabezpieczenie
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Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

BYDGOSKIE CENTRUM
TARGOWO-WYSTAWENNICZE
ul. Gdańska 187
85-674 Bydgoszcz
tel. 52 585 94 74
e-mail: biuro@bctw.pl
www.bctw.pl

