
Katalog powierzchni najmu 
w Manufakturze

obrze
 się 
 składa...
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Manufaktura
nowe serce Łodzi

To miejsce nagradzane na całym świecie za rewitalizację, 
niezwykłe  połączenie  historii z nowoczesnością, zabytków 
z designem, kultury z handlem i rozrywką. Miejsce prestiżowe 
a jednocześnie odwiedzane przez miliony, dające możliwość 
realizacji najśmielszych pomysłów ekspozycyjnych. 

Liczby: 
• 27 ha różnorodnej przestrzeni 
wystawienniczej na rynku w galerii 
handlowej oraz na parkingach. 

• ponad 100 wydarzeń promocyjnych 
rocznie w galerii handlowej i na rynku. 

• blisko 20 mln gości rocznie. 

Po pięciu latach doświadczeń 
wypracowaliśmy najlepsze 
rozwiązania, wyselekcjonowaliśmy 
najkorzystniejsze dla różnych rodzajów 
ekspozycji przestrzenie, a niezwykła 
przestrzeń Manufaktury daje 
wprost nieograniczone możliwości 
zagospodarowania powierzchni dla 
małych i dużych ekspozycji. 
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Tylko w minionym roku gościliśmy 
ekspozycje firm wielu branż: 

•  motoryzacyjne (Volvo, Hyundai, Lexus, 
Mitsubishi, Fiat, Mercedes, Jaguar)

•  kosmetyczne (Colgate, L’Oreal, Oriflame)

•  multimedialne (HP, Sony, Samsung, 
EA Sports, Cartoon Network) oraz 
wiele innych wśród nich Axa, Uniqua, 
Żywiec, Reebok.

Naszym partnerom oferujemy 
pomoc w dostosowaniu powierzchni 
do potrzeb danej ekspozycji. 
Dysponujemy własnymi stoiskami, 
ale też umożliwiamy montaż stoisk, 
ramp i innych konstrukcji reklamowych 
według pomysłu wystawców.
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Rotunda
METRAŻ

 130 m2

PRĄD
100 KW

MOŻLIWA WYSOKOŚĆ STOISKA 
5 m

PREFEROWANY METRAŻ EKSPOZYCJI: 
MAX 80 m2

Serce galerii handlowej Manufaktury. 
To tutaj przecinają się wszystkie 
alejki, przechodzą tedy wszyscy 
odwiedzający galerie handlowa 
w Manufakturze. Tętniąca życiem 
rotunda, jest centralnym punktem 
wszystkich imprez organizowanych 
pod dachem Manufaktury. Chętnie 
odwiedzana i doskonale rozpoznawalna 
przez naszych klientów. Ponad 130 m2 
przestrzeni idealnie nadaje się do 
zorganizowania dużych przedsięwzięć 
takich jak pokazy mody, czy duże 
projekty multimedialne. Jedyne 
miejsce, gdzie można zorganizować 
pod dachem ekspozycje do 5 m 
wysokości z możliwością własnej 
aranżacji dźwięku i oświetlenia. 
Doskonała widoczność i dostępność 
z obu kondygnacji. Dostęp do 
prądu trójfazowego umożliwia 
realizowanie przedsięwzięć z dużym 
zapotrzebowaniem na energię.
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Wejście główne 
od strony Rynku 
(wejscie fabryczne M1)

METRAŻ
 250 m2

PRĄD
100 KW

MOŻLIWA WYSOKOŚĆ STOISKA 
2,5 m

PREFEROWANY METRAŻ EKSPOZYCJI: 
MAX 150+40 m2

Nie da się ominąć tego miejsca, 
trafia tu każdy, kto odwiedza 
Manufakturę. Atutem tej powierzchni 
wystawienniczej jest tez doskonała 
widoczność z obu kondygnacji 
galerii handlowej i z terenu rynku. 
Maksymalna wysokość zabudowy 
wynosi w tym miejscu 2,5 m. Z uwagi 
na dobrą widoczność i łatwość dostępu 
z zewnątrz przestrzeń ta doskonale 
nadaje się do prezentacji samochodów, 
ale też do tworzenia innych dużych 
ekspozycji. Ze względu na dobre 
zaplecze techniczne tego miejsca, 
np. dostęp do prądu trójfazowego 
możliwa jest tu realizacja projektów 
z dużym zapotrzebowaniem na energię.
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Wejście 
Fabryczne - M3

METRAŻ
 60 m2

PRĄD
3 KW

MOŻLIWA WYSOKOŚĆ STOISKA 
2,5 m

PREFEROWANY METRAŻ EKSPOZYCJI:  
40 m2

Jedno z najchętniej wynajmowanych 
miejsc pod niewielkie konstrukcje. Do 
dyspozycji przestrzeń około 60 m2 przy 
drugim pod względem frekwencji wejściu 
do galerii handlowej w Manufakturze. 
Miejsce to jest najbardziej popularne 
wśród zmotoryzowanych klientów, 
jako że znajduje się w bezpośrednim 
sąsiedztwie największych parkingów. 
Doskonała powierzchnia dla 
samochodów i niewielkich stoisk.
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MAŁA

Rotunda
METRAŻ
 50 m2

PRĄD
15 KW

MOŻLIWA WYSOKOŚĆ STOISKA 
2 m

PREFEROWANY METRAŻ EKSPOZYCJI:  
30 m2

Doskonała przestrzeń dla różnego rodzaju 
akcji kosmetycznych oraz również stoisk 
dla dzieci. Bliskie sąsiedztwo takich 
najemców jak Douglas, Superpharm 
i bezpłatnego placu zabaw powoduje, 
że w dużej mierze projektowane są tu 
stoiska przeznaczone dla kobiet i rodzin.
Również z uwagi na dobre oświetlenie, 
przestrzeń nadaje się do ekspozycji 
samochodów. Przestrzeń widoczna 
i dostępna z obu kondygnacji.



w

WEJŚCIE
Rynek

METRAŻ
 100 m2

PRĄD
100 KW

MOŻLIWA WYSOKOŚĆ STOISKA 
4 m

PREFEROWANY METRAŻ EKSPOZYCJI:  
70 m2

Bardzo ruchliwe miejsce znajdujące 
się w bezpośrednim sąsiedztwie 
wejścia do galerii handlowej. Doskonała 
widoczność z rynku, jak również od 
strony galerii handlowej. Doskonałe 
miejsce do ekspozycji aut. Lokalizacja 
Premium na corocznym Car Show. 
Miejsce również często wykorzystywane 
pod budowę sceny na skupiających 
tłumy akcjach marketingowych.
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METRAŻ
 1000 m2

PRĄD
200 KW

MOŻLIWA WYSOKOŚĆ STOISKA 
BEZ OGRANICZEŃ

PREFEROWANY METRAŻ EKSPOZYCJI: 
 BEZ OGRANICZEŃ

Rynek
Największa przestrzeń publiczna 
w Łodzi pełniąca rolę miejskiego rynku. 
Miejsce spotkań wielu pokoleń łodzian. 
Dzięki ogromnej powierzchni możliwa 
jest organizacja zarówno dużych imprez, 
jak i mniejszych spotkań na jednej 
z wydzielonych lokalizacji:
• Mały Rynek
• Hana Sushi
• Aleja Rzemiosła
• Aleja Dobrego Smaku
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RYNEK

Jazzu

Rynek Jazzu

Mały Rynek

METRAŻ

 200 m2

PRĄD
100 KW

MOŻLIWA WYSOKOŚĆ STOISKA 
3 m

PREFEROWANY METRAŻ EKSPOZYCJI: 
MAX 80 m2

METRAŻ
 400 M2

PRĄD
100 KW

MOŻLIWA WYSOKOŚĆ STOISKA 
2,5 M

PREFEROWANY METRAŻ EKSPOZYCJI: 
MAX 120 M2

Niewielka przestrzeń w dobrej lokalizacji 
przy głównej arterii rynku, idealna pod 
niewielkie akcje marketingowe.
Dlaczego Jazzu? Bo latem odbywają się 
tam koncerty jazzowe.

Doskonała przestrzeń pod niewielkie 
akcje skierowane głównie do młodzieży, 
fragment rynku generujący największy 
ruch w godzinach popołudniowych 
i wieczornych.

(dyskoteka/kręgielnia)

MAŁY

Rynek
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Aleja Dobrego Smaku

Smaku
Dobrego
ALEJA

Aleja Rzemiosła

METRAŻ

180 m2

PRĄD
100 KW

MOŻLIWA WYSOKOŚĆ STOISKA 
3 m

PREFEROWANY METRAŻ EKSPOZYCJI: 
MAX 60 m2

METRAŻ
 400 M2

PRĄD
100 KW

MOŻLIWA WYSOKOŚĆ STOISKA 
2,5 M

PREFEROWANY METRAŻ EKSPOZYCJI: 
MAX 120 M2

Tu mieszczą się znakomite restauracje, 
gdzie każdy smakosz znajdzie coś dla 
siebie. Sąsiedztwo Pałacu Poznańskiego 
oraz piękna aleja drzew sprawiają, że to 
nieco kameralne, ale stylowe miejsce.

Położenie pomiędzy zabytkową częścią 
handlową a Muzeum Sztuki MS2 
sprawia, że jest to niezwykłe miejsce 
dla lokalizacji wszelkiego rodzaju działań 
związanych ze sztuką. Latem od kilku lat 
organizowane są tu jarmarki artystyczne, 
chętnie odwiedzane przez klientów 
szukających przedmiotów wyjątkowych 
i oryginalnych. To tu można spotkać 
młodych twórców i obejrzeć ich prace.

ALEJA
Rzemiosła
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POZOSTAŁE NOŚNIKI REKLAMOWE:
• naklejki na schodach ruchomych
• tabliczki sufitowe w pasażach.

FLAGI WEWNĄTRZ GALERII HANDLOWEJ
24 flagi znajdujące się w częściach 
wspólnych galerii, montowane przy 
suficie, doskonale widoczne z obu 
kondygnacji.

KAKEMONOS REAL
Mniejsze nośniki reklamowe w ilości 
22 szt. znajdujące się w bezpośrednim 
sąsiedztwie hipermarketu real.

TABLICE GÓRNE:
Duże tablice o wymiarach 5 x 2 m 
znajdujące się na końcach korytarzy. 
Doskonała widoczność z obu kondygnacji.

POWIERZCHNIE

Reklamowe
KRATOWNICA LEROY MERLIN
Oświetlony nośnik o wymiarach 
31 x 12 m znajdujący się od strony 
wejścia głównego Leroy Merlin.  
Idealna lokalizacja dla większych siatek.



• 28 SAL KONFERENCYJNYCH
• 25 RESTAURACJI
• 9 OBIEKTÓW ROZRYWKOWYCH
• 5 KAWIARNI
• SALA TEATRALNA
• 15 SAL KINOWYCH
• HOTEL
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Klimatyczna i unikatowa oprawa zrewitalizowanej 
przestrzeni poprzemysłowej sprawdzi się zarówno 
w wypadku ogólnopolskich konferencji, jak i małych 
spotkań biznesowych i zagwarantuje sukces organizacji 
każdego wydarzenia.

Manufaktura dała się już poznać jako ośrodek handlowy, 
centrum kulturotwórcze oraz rozrywkowe Teraz odsłania 
nowe oblicze włączając do swojej oferty usługi skierowane 
do przedstawicieli biznesu i nauki. Jej największym atutem 
jest wszechstronność i różnorodność, bowiem obiekty 
znajdujące się na jej terenie umożliwiają organizację eventów 
dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów. 

Do ich dyspozycji oddane mogą być najwyższej jakości 
sprzęt audiowizualny, sale kinowe i bankietowe, a nawet 
scena teatralna. Manufaktura Convention umożliwia 
organizację kameralnych, kilkuosobowych spotkań i szkoleń 
oraz wielkich konferencji biznesowych lub naukowych. 
Firmy czy organizacje mogą liczyć na pełne wsparcie 
przy organizacji spotkań. Opierając się na potrzebach 
i możliwościach klienta, wybierana jest najwłaściwsza 
lokalizacja oraz atrakcje dodatkowe, takie jak zajęcia 
sportowe, występy artystyczne lub projekcie filmowe, 
tak aby stworzyć niezapomniane wydarzenie.

www.manufaktura-convention.pl 
Tel.: 510 020 579

MANUFAKTURA CONVENTION

Spotkania szyte na miarę


