
sztuka eventu



Capitol to inspirujące
i niespotykane miejsce w samym 

sercu Warszawy.
Tutaj przenikają się dwa światy: 

teatru i klubu muzycznego, 
a wnętrza w konwencji 
scenografii teatralnej

przenoszą gości
w magiczną rzeczywistość. 

Eventy, imprezy,
czy spotkania w tej

niebanalnej przestrzeni 
dostarczają atrakcji na 
najwyższym poziomie

i co  najważniejsze,
w niekonwencjonalnej

formie.

Idealna przestrzeń eventowa

cocktail party

konferencje

spektakle
teatralne

uroczyste
gale

produkcje TV

imprezy
integracyjne

wydarzenia
medialne

prezentacje
i szkolenia

koncerty
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Plac Bankowy

Wejście GŁÓWNE
Duża Scena i Klub

Wjazd GŁÓWNY
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Klub i foyer

930

osób

4 bary

2 poziomy
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200

osób

420
miejsc siedzących

VIPloża

256

miejsc siedzących



Loża VIP

Antresola

Loża VIP

Antresola

organizacja eventu od koncepcji po 
pełną realizację (kompleksowość oferty), 

kreatywne podejście do każdej realizacji,

elastyczność i konkurencyjność oferty,

możliwość połączenia eventu
ze spektaklem (również w j.angielskim),

unikalny na skalę europejską wystrój 
wnętrz, inspirowany scenografią teatralną, 

lokalizacja w samym centrum Warszawy 
(przy Placu Bankowym),

możliwość wjazdu samochodem na scenę,

dopasowanie programu artystycznego
do potrzeb Kontrahenta (spektakle 
komediowe lub improwizowane, 
stand-upy, recitale),

szeroki wybór DJ-ów, muzyków, 
wokalistów oraz zespołów muzycznych.

CO NAS WYRÓŻNIA

sztuka eventusztuka eventu

32 ekrany FULL HD

systemy nagłośnieniowe

oświetlenie efektowe

profesjonalna obsługa

widownie amfiteatralne

sceny

huśtawka

klimatyzacja

autorskie menu

projektory

3

2x

konfetti i pirotechnika



1500 m2 dwupoziomowej przestrzeni 
(parter z parkietem i antresole) 
zainspirowanej scenografią teatralną;
scena klubowa o wymiarach 5,5 x 2 m2

z możliwością powiększenia, dodatkowo 
możliwość wjazdu samochodu (scena 
znajduje się przy parkiecie);
4 bary (po 2 na każdym poziomie). 

KLUB I FOYER



umiejscowiona w dwupoziomowej 
przestrzeni klubu;
wymiary sceny: 7,5 x 9 m2

+ zaplecze z garderobami;
amfiteatralna widownia na 406 miejsc:
358 foteli + 48 strapontenów;
loża VIP (max 20 osób).

DUŻA SCENA



scena z oddzielnym wejściem, niezależna 
od przestrzeni klubu i Dużej Sceny;

wymiary sceny: 5 x 12 m2

+ zaplecze z garderobami;
amfiteatralna widownia na 256 osób. 

SCENA MNIEJSZA

we foyer znajdują się wygodne fotele
ze stolikami, podest sceniczny,
parkiet do tańca oraz bar; 
możliwość ustawienia stolików 
koktajlowych.

FOYER SCENY MNIEJSZEJ



spektakle teatralne z repertuaru Teatru 
Capitol (hitowe komedie w gwiazdorskich 
obsadach),

spektakle improwizowane,

stand-upy,

recitale,

pokazy akrobatyczne,

huśtawka, pokazy pirotechniczne, 
confetti,

live cooking,

fotobudka,

silent disco,

szeroki wybór DJ-ów, muzyków, 
wokalistów oraz zespołów muzycznych.

W ramach współpracy gwarantujemy 
Państwu dopasowany do potrzeb eventu 
program artystyczny, w skład którego 
mogą wchodzić między innymi:

DEDYKOWANY PROGRAM ARTYSTYCZNY



możliwość wprowadzenia do spektaklu 
lokowania produktów oraz usług,

możliwość udziału w spektaklu osoby 
lub osób z firmy,

możliwość realizacji spektakli 
improwizowanych spoza standardowego 
repertuaru Teatru.

Ekskluzywne, zamknięte spektakle 
teatralne jako główna atrakcja lub część 
artystyczna organizowanego wydarzenia.  
W naszym repertuarze znajdą Państwo 
bogaty wybór hitowych komedii
w gwiazdorskich obsadach (również
w j.angielskim).
Dodatkowo:

MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIA EVENTU
ZE SPEKTAKLEM TEATRALNYM

Dwie Pary Do Pary - reż. Olaf Lubaszenko Skok w bok - reż. Andrzej Rozhin

Alibi od zaraz - reż. Marcin Sławiński



Capitol dysponuje własną kuchnią, w której 
szef kuchni może przygotować wykwintne 
menu, nawiązujące do tematyki wydarzenia. 
Jedzenie każdorazowo dostosowane jest 
do preferencji i oczekiwań Gości

KUCHNIA

ekskluzywne kolacje, bankiety, lunche, 
przerwy kawowe. 



ekrany diodowe, plazmowe i LED oraz 
projektory,

oświetlenie ledowe (zmiana kolorystyki),

oświetlenie efektowe (robo, digital),

pirotechnika, confetti, maszyny do dymu 
i baniek mydlanych,

nowoczesne nagłośnienie: miksery 
audio, zestawy bezprzewodowych 
mikrofonów, mikroporty.

Główny partner technologiczny:

Preferencyjne ceny.

TECHNIKA EVENTOWA

Gwarantujemy najnowocześniejszy 
sprzęt multimedialny: 





Wnętrza Capitolu zaprojektowane zostały 
przez znaną i cenioną projektantkę 
wnętrz - Dorotę Banasik, która na swoim 
koncie ma też m.in: projekt statuetki 
wręczanej w plebiscycie Telekamery.
To elegancka przestrzeń, która stanowi 
harmonijne połączenie stylu barokowego 
z nowoczesnym, klubowym.

W ramach współpracy gwarantujemy 
Państwu:

możliwość indywidualnej aranżacji 
wejścia przed Klubem i Teatrem Capitol 
(oświetlenie architektoniczne, gobo, 
dywan, dodatkowe dekoracje),

fantastyczne możliwości adaptacji
i aranżacji wnętrza, niepowtarzalne 
projekty dekoracji. 

DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓŁACH 



sponsoring (Teatru, spektaklu), tytuł Sponsora lub Mecenasa Teatru
reklamę na materiałach reklamowych wybranego spektaklu - tytuł Partnera Teatru
reklamę na biletach teatralnych
reklamę na nośnikach reklamowych w przestrzeni teatralnej
inne formy reklamy bezpośredniej (do indywidualnego ustalenia) 

PAKIETY REKLAMOWE I SPONSORSKIE  

Oferujemy możliwość reklamy poprzez: 



Duża Scena



Duża Scena



Loża VIP



Scena Mniejsza



Scena Mniejsza



Foyer Sceny Mniejszej
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Foyer Sceny Mniejszej





Klub i Foyer
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Klub i Foyer



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY  

Teatr i Club Capitol 
ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa 

www.facebook.com/CapitolEvents/ 
www.clubcapitol.pl 
www.teatrcapitol.pl


