


Οδηγούµενοι από την ανάγκη να 
δηµιουργηθεί ένας χώρος έκφρασης και 
δηµιουργίας που θα αποτελέσει έναν 
“λευκό” καµβά για οποιαδήποτε κοινωνική 
περίσταση, οραµατιστήκαµε το SpaceLab.

Το SpaceLab είναι ένας καθαρός, 
τετράγωνος, πολυ-λειτουργικός χώρος 
200τµ, έτοιµος να αναδιαµορφωθεί για τις 
ανάγκες των πελατών µας.

Εξοπλισµένος µε όλες τις υλικοτεχνικές 
υποδοµές αποτελεί το πλέον κατάλληλο 
σηµείο για την διεξαγωγή οποιασδήποτε 
εκδήλωσης, έκθεσης και σεµιναρίου.
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Οι εσωτερικές διατάξεις που µπορεί να 
πάρει ο πολυχώρος είναι:

• Exhibition  // Party (µεγ. 200 άτοµα)
• Banquet (µεγ. 80 άτοµα)
• Workshop (µεγ. 50 άτοµα)
• Seminar // Theatre (µεγ. 100 άτοµα)

Οι παραπάνω εσωτερικές διαταξεις είναι 
ενδεικτικές, µιας και ο χώρος έχει και πολλές 
άλλες δυνατότητες.
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Seminar // Theatre

Banquet

Workshop

Exhibition  // Party



• Ενιαίος χώρος 200m2
• Χωρητικότητα: 1 - 200 άτοµα
• Επαγγελµατικός φωτισµός
• Επαγγελµατική ηχητική 
 και µικροφωνική εγκατάσταση
• Προτζέκτορας Full-HD και 3D
• Υψηλής ταχύτητας Wifi 
 (D: 23Mbps, U: 5Mbps)
• Box Office για πώληση εισιτηρίων στην  
 είσοδο του χώρου
• Κυλικείο / Bar
• Συνεργασία µε F&B Catering
• Θέρµανση/Ψύξη και Εξαερισµός
• Τουαλέτες
• Αποθηκευτικός χώρος
• Bεστιάριο
• Παρασκήνια
• Φυσικός φωτισµός
• Τριφασικό ρεύµα
• Πρόσβαση ΑΜΕΑ
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Μουσικές (DJ ή ζωντανή µουσική), ιδιωτικές 
(parties, δεξιώσεις κ.λ.π.), εταιρικές, επιδείξεις 
µόδας, παρουσίασεις προιόντων, προβολές video 
και ταινιών, παρουσιάσεις βιβλίων, θεατρικές 

παραστάσεις, δηµόσιες και ιδιωτικές οµιλίες, 
εποχιακές, γαµήλιες / bachelor, κοινωνικές δράσεις, 
συνέδρια µικρής κλίµακας κ.α.

04
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Τεχνολογίας, σχεδιασµού προϊόντων, 
ιδιοκατασκευών, χειροτεχνίας, µουσικής, 
βιντεο, γευσιγνωσίας, επαγγελµατικής κατάρτισης, 
παιδικά, εφηβικά κ.α. 
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Φωτογραφίας, ζωγραφικής, γραφιστικής, 
visual installations, 3D εκτύπωσης, εικονικής 
πραγµατικότητας, walk-throught exhibitions κ.α.
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SPACE LAB IS.. .

... a space to create, to inspire, to elevate, to evolve, to 
educate, to connect, to communicate, to celebrate, to 

support, to idealize, to materialize, to dream.

IT IS THE PLACE TO BE.



Μοναστηρίου 18 // 54629 // Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 54 1040
Μ: 694 686 6802
Ε: info@space-lab.gr
W: www.space-lab.gr
F: www.facebook.com/spacelabSKG
Instagram: spacelabskg


