Centrum Edukacji Medycznej CEMED
to nowoczesne centrum kształcenia kadry medycznej,
organizator krajowych i międzynarodowych
spotkań edukacyjnych

D

ysponuje własnym multimedialnym Centrum Konferencyjnym z elastyczną możliwością konfiguracji pomieszczeń. Na blisko 500 m2 znajdują się 4 sale konferencyjne
z naturalnym światłem, wyposażone w modułowe ściany
przesuwne umożliwiające dostosowanie powierzchni do
odpowiedniej liczby uczestników. Mogą one pomieścić od
35 do 170 osób. Wszystkie pomieszczenia są klimatyzowane i bardzo profesjonalnie wyposażone. Foyer konferencyjne o powierzchni 155 m2 pozwala na zorganizowanie
wystawy i cateringu w bezpośrednim sąsiedztwie obrad.
Do obsługi słuchaczy przygotowana jest profesjonalna recepcja z możliwością korzystania z niezbędnego sprzętu
teleinformatycznego.

Profesjonalna reżyserka umożliwia kontrolę i zarządza-

nie nowatorskimi systemami multimedialnymi z jednego
miejsca, z możliwością obserwacji całości imprezy. Centrum
posiada:
•• wyspecjalizowany system wideokonferencyjny umożliwiający połączenie z dowolnym miejscem na świecie
w technologii HD,
•• unikatowy system audio/video łączący sale konferencyjne z blokami operacyjnymi szpitala, umożliwiający
uczestniczenie w operacji,
•• system archiwizacji/nagrywania spotkań,
•• obróbkę nagranego materiału audio/video,
•• możliwość zorganizowania szkoleń z wykorzystaniem interaktywnego systemu Vote/PRS (Personal Response System).

Centrum Konferencyjne CEMED jest częścią komplek-

su największego prywatnego szpitala ortopedycznego
w Polsce (Carolina Medical Center), nasz nowatorski
wyspecjalizowany system telekonferencyjny umożliwia
przekaz na sale obrad obrazu z sal operacyjnych, gabinetów diagnostyki obrazowej, pomieszczeń fizjoterapii
szpitala. Transmisji możemy dokonywać również z dowolnego punktu na świecie, dysponując urządzeniami
o najlepszej jakości obrazu i dźwięku dostosowanymi do
prezentacji medycznej treści edukacyjnej możemy transmitować np. obrazy RTG.

D

la organizatorów konferencji, szkoleń i imprez firmowych,
menedżerów i prezesów firm szukających miejsc spotkań biznesowych Centrum Konferencyjne CEMED przedstawia ofertę wszechstronnych, fachowych usług według światowych
standardów. Centrum położone jest w zacisznej części dolnego Mokotowa u zbiegu ulic Sikorskiego i Sobieskiego, tylko
krok od centrum biznesowego i finansowego stolicy. Istotnym udogodnieniem Centrum jest duży parking poza strefą
płatnego parkowania dostępny dla wszystkich gości.

Profesjonalna obsługa techniczna, jak i znakomita gastronomia gwarantują dobrą atmosferę towarzyszącą spotkaniom i konferencjom.
Wyjątkowe walory naszego centrum konferencyjnego sprawiają, że jesteśmy gotowi zorganizować najbardziej prestiżową konferencję, seminarium, szkolenie, jubileusz i galę.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.
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