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OFERTA WYNAJMU 
SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
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O FIRMIE

Firma CLOW powstała w 2017 roku. Jej działalność obejmuje przede wszystkim usługi, 

mające na celu uatrakcyjnienie i zwiększenie efektywności szkoleń. CLOW w zakresie IT 

oferuje wynajem laptopów na szkolenia, rzutników multimedialnych, a także mobilny internet. 

W zależności od potrzeb możliwe jest także zapewnienie sal szkoleniowych oraz cateringu. 

Ponadto z firmą współpracują profesjonalni specjaliści kompetencji miękkich – psycholodzy, 

doradcy i trenerzy, którzy mają duże doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa, treningów 

i szkoleń. CLOW jest jednocześnie centrum egzaminacyjnym standardu ECCC, stale 

poszerzając wachlarz przeprowadzanych szkoleń i egzaminów.
Maksymą firmy jest „CLever grOW” – stawiamy na ciągły rozwój. Ważna jest dla nas nie tylko 

stale doskonaląca się kadra, ale także możliwość dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.

CLOW oferuje wynajem laptopów z niezbędnymi akcesoriami. Wynajem do 15 dni roboczych 

kosztuje 180 złotych za dobę. W przypadku zapotrzebowania na dłuższy czas, oferujemy 

atrakcyjne zniżki. Dodatkowo w celu uatrakcyjnienia szkoleń istnieje możliwość 

wypożyczenia multimedialnego projektora Full HD. Jeśli w miejscu szkolenia nie jest 

dostępny stały dostęp do internetu, CLOW dysponuje routerami, zapewniającymi bezpieczne 

połączenie i komfort użytkowania, który jest bardzo ważny szczególnie w sytuacji zdawania 

egzaminu na platformach internetowych.

WYNAJEM

Firma CLOW pomoże zorganizować szkolenia, zewnętrzne egzaminy certyfikujące oraz 

usługi towarzyszące.

Chcesz przeprowadzić atrakcyjne i skuteczne szkolenie? 

CLOW zapewni:

- wygodne sale szkoleniowe

- wykwalifikowaną kadrę

- nowoczesny sprzęt multimedialny

- wydajne laptopy z dostępem do internetu

- tani i smaczny catering.

Clever grOW
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LAPTOPY SZKOLENIOWE - 12 szt.
(w skład zestawu wchodzi laptop z systemem operacyjnym 
Windows 10 Pro, zasilacz, mysz bezprzewodowa)

PROJEKTOR / RZUTNIK MULTIMEDIALNY 
(w skład zestawu wchodzą: projektor/rzutnik, kabel HDMI/VGA, 
pilot, instrukcja obsługi)

Parametry: ekran 15,6 cali, 2 rdzeniowy procesor i3, 
RAM 8 GB, dysk twardy 256 GB SSD, nagrywarka DVD, 
USB 3.0, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, D-Sub/ VGA, kamera 
internetowa, wbudowany mikrofon, pakiet MS Office 2016.

Parametry: Full HD (1920 x 1080), USB, HDMI/VGA, 
kontrast: 35000 :1, głośniki, waga: 2.8 kg.

Ceny ustalane 
indywidualnie

1 doba 2 doby i więcej

Cena 
za wynajem 50 zł

ZESTAW - LAPTOPY 12 SZT. Z RZUTNIKIEM 
MULTIMEDIALNYM

Ceny ustalane 
indywidualnie

Ceny ustalane 
indywidualnie

Ceny ustalane 
indywidualnie

1 doba

1 doba

1 doba

2 doby i więcej

2 doby i więcej

2 doby i więcej

Cena 
za wynajem 

Cena 
za wynajem 

Cena 
za wynajem 

200 zł

220 zł

260 zł

ZESTAW - LAPTOPY 12 SZT. Z ROUTEREM 
GSM, ZASILACZEM AWARYJNYM ORAZ 
RZUTNIKIEM MULTIMEDIALNYM

Parametry: laptop z  Windows 10 Pro, zasilacz, mysz 
bezprzewodowa, router gsm z mobilnym dostępem do 
internetu, zasilacz awaryjny, projektor/rzutnik z kablem 
HDMI/VGA + pilot 



CLOW - Teresa Jeziernicka

telefon: +48 724 029 784

e-mail: kontakt@clow.com.pl

Adres:
ul. Niepodległości 27 A 

Ruda-Huta, 22-110 Chełm

NIP 563-118-86-42 
REGON 368328681
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