
ODKRYJ „NOWY ŚWIAT”
BIZNESU I KULTURY  





Koncert „Kapitalna Warszawa” / Dziedziniec

Tworzymy scenę  
dla wielkich wydarzeń



miejsce

Charakterystyczna bryła Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” położona jest w samym sercu 
stolicy, przy rondzie de Gaulle’a. Ponadczasowa architektura, barwna historia i nowoczesne rozwiązania 
technologiczne powodują, że miejsce to nadaje się idealnie na siedzibę firmy, salon ekspozycyjny czy 
atrakcyjną przestrzeń konferencyjno-eventową z zapleczem recepcyjnym.
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TWÓj eVeNT  

W NASZYCH WNĘTRZACH

 ■ konferencje, szkolenia, warsztaty,

 ■ gale i spotkania firmowe,

 ■ pokazy mody,

 ■ realizacje filmowe,

 ■ nagrania reklam,

 ■ koncerty, festiwale,

 ■ wystawy i wernisaże,

 ■ targi, pikniki, kiermasze,

 ■ zawody sportowe,

 ■ kino letnie, przedstawienia teatralne,

 ■ mappingi na budynku.

Plac de Gaulle’a 7
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Metro Dworzec PKP

Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat”  
to nie tylko ośrodek warszawskiego biznesu, lecz 
także rzeczywiste centrum stolicy. Lokalizacja 
u zbiegu Alej Jerozolimskich i Nowego Światu, 
dwóch kluczowych osi miasta, łączy przestrzeń 
biurową Śródmieścia z kulturotwórczą atmosferą 
Traktu Królewskiego. Dzięki temu oferowane 
powierzchnie spełnią oczekiwania najbardziej 
wymagających najemców – szukających zarów-
no nowej lokalizacji dla biura, nieprzeciętnej 
przestrzeni dla swojego sklepu, jak i miejsca  
do zorganizowania eventu.

 ■ blisko I i II linii metra;

 ■ bardzo dobre połączenie komunikacyjne 

    ze wszystkimi dzielnicami miasta;

 ■ w pobliżu najważniejszych instytucji   

    państwowych i kulturalnych;

 ■ w otoczeniu zabytków i historycznej  

    tkanki miasta;

 ■ dostęp do bogatej infrastruktury.

JESTEŚMY W SERCU STOLICY 

Centrum Giełdowe:

Stacja metra 

Centrum  
I linia:

Stacja metra Nowy 

Świat – Uniwersytet 
II linia:

 Dworzec PKP 

Warszawa Centralna:

Dworzec PKP 

Warszawa Powiśle:

Pałac Kultury 

i Nauki:

Łazienki Królewskie:

Lotnisko Chopina:

70 m / 1 min

800 m / 10 min

800 m / 10 min

1400 m / 16 min 

1400 m / 4 min

600 m / 7 min 

1200 m / 15 min

1400 m / 17 min 

1400 m / 5 min

8 km / 13 min
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Pokaz mody – Łukasz Jemioł / Hol główny Red Bull King of the Rock / Plac de Gaulle’a



dziedziNiec

Dziedziniec Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” tworzy przestrzeń, która świetnie się nadaje  
do tego, aby organizować na niej imprezy plenerowe. Fontanna, usytuowana na środku placu, 
dodaje mu charakteru. Miejsce to najczęściej wykorzystywane jest do realizacji dużych przedsięwzięć: 
koncertów, targów, wystaw czy pokazów mody. Ponadto dziedziniec był wielokrotnie bohaterem polskich  
i zagranicznych produkcji filmowych.

powierzchnia liczba miejsc 
siedzących

liczba miejsc 
stojących

2740 m2 700 1000
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HOL głóWNY
Ekskluzywne marmurowe wnętrze tworzy doskonałą przestrzeń dla pokazów mody, wystaw czy targów. 
Dodatkowym atutem jest wyjście na duży taras z widokiem na Park na Książęcem i Muzeum Narodowe.

powierzchnia liczba miejsc 
siedzących

liczba miejsc 
stojących

630 m2 400 600
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TARAS
Przestronny taras to atrakcyjna przestrzeń do organizacji imprez plenerowych. Sąsiedztwo Muzeum 
Narodowego, widok na Park na Książęcem oraz bliskość Centrum Giełdowego czynią z tarasu idealną 
scenerię dla wydarzeń kulturalnych, filmowych i reklamowych.

powierzchnia liczba miejsc 
siedzących

liczba miejsc 
stojących

630 m2 300 600
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pLAC dE gAULLE’a

Ścisłe centrum Warszawy, otwarta przestrzeń z widokiem na Aleje Jerozolimskie i Muzeum Narodowe. 
Okolica zachęca do realizacji targów, kiermaszy, prezentacji luksusowych marek samochodów  
czy urządzania zawodów sportowych.

powierzchnia

1078 m2
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pLAC LORENTZA
Unikatowa przestrzeń na mapie Warszawy. Zlokalizowana pomiędzy modernistyczną bryłą Centrum 
Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” a nowoczesnym biurowcem Nowy Świat 2.0, tworzy doskonałe 
warunki do zorganizowania sesji reklamowych i do realizacji filmowych. Dodatkowym atutem jest widok  
na Park na Książęcem oraz Centrum Giełdowe (siedziba Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie).

powierzchnia

1040 m2
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SALA kINOWA
Sala na poziomie –1, wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt konferencyjny. Mogą się tam odbywać 
specjalne pokazy, projekcje, seminaria, szkolenia, konferencje.

powierzchnia liczba miejsc 
w ustawieniu 
teatralnym

liczba miejsc 
stojących

150 m2 130 200
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SALA A
Zabytkowa sala konferencyjna z balkonem, która mieści się na I piętrze. Jest jedną z największych sal  
w całym kompleksie – pozwoli zorganizować spotkanie nawet na 100 osób.

powierzchnia 
sali

powierzchnia 
recepcji

liczba miejsc 
w ustawieniu: U

125 m2 61 m2 100
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SALE A1 i a2

Sale A1 i A2, zlokalizowane na I piętrze, umożliwiają zorganizowanie kameralnych spotkań biznesowych  
z widokiem na dziedziniec wewnętrzny.

powierzchnia 
sali

powierzchnia 
recepcji

liczba miejsc 
w ustawieniu: 
board room

20 m2 32 m2 12

monitor 65 cali
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SALA b
Sala konferencyjna oferująca komfortowe warunki do prowadzenia mniejszych szkoleń i konferencji.  
Dzięki oryginalnemu wystrojowi oraz wyjściu na balkon jest klimatycznym i interesującym miejscem spotkań. 

powierzchnia 
sali

powierzchnia 
recepcji

liczba miejsc 
w ustawieniu: U

82 m2 32 m2 30–40
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SALA b1

Eleganckie miejsce, które nadaje się na ciche i kameralne spotkania, negocjacje biznesowe, obrady  
za zamkniętymi drzwiami czy też indywidualne rozmowy.

powierzchnia 
sali

powierzchnia 
recepcji

liczba miejsc 
w ustawieniu: U

40 m2 32 m2 16

monitor 65 cali
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fOYER
Przestrzeń cateringowa sal konferencyjnych zlokalizowanych na I piętrze. Na życzenie klientów może być 
dostosowana do potrzeb konferencji, warsztatów czy wystaw. Dodatkową zaletą foyer jest wspaniały 
widok na dziedziniec.

powierzchnia w ustawieniu 
konferencyjnym 

w ustawieniu 
teatralnym 

stojących

liczba miejsc:

122 m2 30 40 100

przyłącze 
elektryczne  

o dużej mocy
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Zlot ferrari / Dziedziniec Podcienia CBF „Nowy Świat”



Pokaz mody Vistula & Wólczanka / Dziedziniec Reklama mebli Kler / Sala B



 Dziedziniec
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pLACE RZUT pARTERU

KLATKA DKLATKA A

Taras

MUZEUM NARODOWE

Rondo gen. Ch. de Gaulle’a

Al. Jerozolimskie

Al. Jerozolimskie

Mysia

Nowogrodzka
Bracka

Plac de Gaulle’a

Plac Lorentza

Dziedziniec

Taras
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RZUT pIERWSZEgO
pIĘTRA

SALA kINOWA
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O NAS
Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A. powstało w 1990 roku i ma już ponad 25 lat doświadczenia 
w wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi. Głównym akcjonariuszem, posiadającym  
90 proc. udziałów CBF, jest MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – zarządzany przez MS Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A.

CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE

„NOWY ŚWIAT” S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

tel. +48 22 661 79 65, fax +48 22 628 40 06

e-mail: cbf@cbf.com.pl | www.cbf.com.pl

REZERWACJE

tel. +48 22 661 72 73

tel. kom. +48 602 622 856

tel. kom. +48 606 201 209

e-mail: rezerwacje@cbf.com.pl



www.cbf.com.pl


