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MUZEUM FABRYKI – IDEALNE MIEJSCE DO SPOTKAŃ ONLINE 

 Muzeum Fabryki to postindustrialne wnętrza świetnie nadające się do realizacji nagrań               

i transmisji na żywo. Nasze wielofunkcyjne sale pozwalają na przeprowadzanie w nich 

webinariów, wideokonferencji, prezentacji, wykładów, paneli dyskusyjnych, warsztatów, 

wywiadów itp.   

 

Malowniczą scenerię dla wydarzeń online zapewnia także muzealny taras widokowy, 

wychodzący na Rynek Manufaktury. Posiadamy sprzęt odpowiedni do tworzenia video w 

jakości Full HD.  

Webinarium to także okazja do rejestracji materiału artystycznego, szkoleniowego                     

lub reklamowego. Po emisji może on zostać przez nas zmontowany w formie krótkiego 

reportażu, tak aby służył jako klip promocyjny. Oferujemy usługi doświadczonych realizatorów 

obrazu  i dźwięku, operatorów, a także fotografów.  

Dodatkowo, doradzamy w zakresie wizerunku prowadzących, pomagając Państwu stworzyć 

spójny, profesjonalny image. Nasz ekspert zaproponuje jak osiągnąć pożądany efekt online 

poprzez wskazówki z zakresu ubioru, wyglądu, sposobu komunikacji oraz mowy ciała. 

W ramach wsparcia Państwa spotkania oferujemy: 

• udostępnienie 1 lub 2 pomieszczeń Muzeum (sali wielofunkcyjnej na górnej 
kondygnacji bądź sali kinowej) 

• stanowisko (stanowiska) do transmisji bądź nagrania wyposażone w odpowiedni sprzęt 
• szybkie, światłowodowe łącze internetowe 

• udostępnienie na wyłączność tarasu widokowego  
• sprzęt audio-video do rejestracji nagrania lub transmisji na żywo, 

wraz z obsługą 
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Zapewniamy: 
• dozór techniczny przez cały czas trwania wydarzenia,  
• dostęp do gniazd 32 Ampery oraz Internetu (Wi-Fi)  
• doradztwo wizerunkowe 
• zwiedzanie ekspozycji stałej i czasowej Muzeum Fabryki  

 

Bezpłatny parking dostępny jest dla wszystkich gości odwiedzających Manufakturę.              

Charakter wnętrz naszego Muzeum nada Państwa wydarzeniu wyjątkowego charakteru                 

i sprawi, że uczestnicy lepiej je zapamiętają. 

Zapraszamy do współpracy!   

Kontakt : 

Agnieszka Skubisz  

mail: a.skubisz@fabricum.pl 

tel.: 535092086 

Zbigniew Szymański 

mail: z.szymanski@fabricum.pl 

tel.: 690092086 

tel. biuro: 42-636 28 25 
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O MUZEUM FABRYKI:  

Muzeum Fabryki to niezwykłe miejsce, które przybliża zwiedzającym historię dawnych 

zakładów włókienniczych Izraela Poznańskiego. Wystawa opowiada o codziennej pracy i 

życiu związanych z fabryką włókniarzy, wprowadza widzów w tajniki produkcji tkanin 

bawełnianych, a także opisuje losy kolejnych właścicieli tekstylnego imperium. W Muzeum 

można poznać historię sukcesu Manufaktury, zbudowanej na terenie upadłego 

przedsiębiorstwa, dziś jednego z najważniejszych miejsc spotkań dla wszystkich łodzian i 

przyjezdnych.  

 

Sercem muzealnej ekspozycji są cztery dziewiętnastowieczne, nadal pracujące krosna. 

Jednak największy atut Muzeum stanowią przewodnicy, potrafiący nadzwyczaj ciekawie 

opowiadać o przeszłości tej wyjątkowej, potężnej fabryki.  

Tym samym, realizację spotkania online można wzbogacić spotkaniem z inspirującą łódzką 

historią.  

 

 

 

Zarządcą Muzeum Fabryki jest firma Grupa 

Fabricum Sp. z o.o., której pełną ofertę można 

naleźć na stronie fabricum.pl 

 


