
πλανηταριο

κοσμοθεατρο

Ο πλανητικός χώρος που μας περιβάλλει πάντα ήταν αντικείμενο μελέτης και έμπνευσης για τη 
δημιουργία πολλών συγγραμμάτων και ταινιών με αντίστοιχο θέμα. Το Πλανητάριο του ΝΟΗΣΙΣ 
προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία, καθώς διαθέτει την πιο εξοπλισμένη και την πιο 
κατάλληλη κινηματογραφική αίθουσα για προβολές τέτοιου θέματος . Η αίθουσά του δεν είναι 
καν ορθογώνια και η οθόνη του δεν είναι καν επίπεδη! Ο θεατής εισέρχεται στην εντυπωσιακή 
σφαίρα του Πλανηταρίου, έτοιμος να απολαύσει μία ψυχαγωγική εμπειρία η οποία μπορεί να 
πάρει εναλλακτική μορφή και να υποστηρίξει και να καλύψει τις ανάγκες ακόμα και του πιο 
απαιτητικού συνεδρίου. 

Μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές αίθουσες στον κόσμο και η μεγαλύτερη της  Ελλάδας, 
το Κοσμοθέατρο δίκαια θεωρείται ότι προσφέρει μια τόσο διαφορετική εμπειρία, όσο μοναδικά 
είναι και τα θεάματα που έχουν επιλεχθεί για την προβολή τους εκεί. Ο κάθε θεατής που 
συμμετέχει σε αυτή την εμπειρία, έχει τη ευκαιρία να γνωρίσει, μέσα από το Κοσμοθέατρο το 
μέλλον της οπτικοακουστικής ψυχαγωγίας, να λάβει μέρος σε συνέδριο και να απολαύσει τη 
μαγεία που προσφέρει τόσο η αισθητική του χώρου όσο και η επιβλητική του οθόνη.

αιθουσα συνεδριων

φουαγιε συνεδριακου

Κορυφαίο συνεδριακό κέντρο 200 θέσεων αμφιθεατρικής διάταξης με εξοπλισμό τεχνολογίας 
αιχμής. Μία υπερσύγχρονη αίθουσα που μπορεί να φιλοξενήσει εκδηλώσεις υψηλών απαιτήσεων 
και να προσφέρει στον επισκέπτη την εμπειρία της τέλειας διοργάνωσης. Το Συνεδριακό Κέντρο 
«Νίκος Οικονόμου» παρέχει άριστες συνθήκες οπτικής και ακουστικής επικοινωνίας, 
μεταφραστικό εξοπλισμό με δυνατότητα δίγλωσσης ταυτόχρονης διερμηνείας, υπηρεσίες 
υποστήριξης υψηλού επιπέδου, ενώ η τοποθεσία του σε ένα από τα πλέον κομβικά σημεία της 
πόλης μας παρέχει εύκολη πρόσβαση από κάθε κατεύθυνση.

Το φουαγιέ του Συνεδριακού «Νίκος Οικονόμου» με εμβαδό 240 τ.μ. έχει τη δυνατότητα να 
εξυπηρετήσει έως και 200 άτομα. Μπορεί να αποτελέσει ιδανική λύση για διοργάνωση δείπνου ή 
cocktail, είτε αυτά πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενός συνεδρίου είτε αποτελούν αυτόνομες 
εκδηλώσεις. Το γυάλινο δάπεδό του αναδεικνύει την καινοτομική αισθητική του χώρου και η 
αμφιθεατρική οπτική που προσφέρει, αναβαθμίζει κάθε εκδήλωση.

βιβλιοθηκη

αιθουσα περιοδικων εκθεσεων

Θέλοντας να διατηρήσει και να εξελίξει τη θέση του ως ένας ζωντανός κρίκος στη διάδοση της 
γνώσης και της τεχνολογίας, το ΝΟΗΣΙΣ δημιούργησε την αίθουσα της βιβλιοθήκης. Η αίθουσα 
αυτή φιλοξενεί συγγράμματα και ψηφιακό υλικό ποικίλου επιστημονικού ενδιαφέροντος και  
δέκα θέσεις από τις οποίες ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να  πλοηγηθεί στον παγκόσμιο ιστό. 
Επιπλέον, συνδυάζει το τέλειο περιβάλλον για incentive meetings  και επιχειρηματικά ή 
εκπαιδευτικά σεμινάρια, καθώς στον ευκολοδιαμόρφωτο χώρο εργασίας 40 ατόμων που διαθέτει 
παρέχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Το ΝΟΗΣΙΣ, διαδραματίζοντας έναν σημαντικό ρόλο στις κοινωνικές εκδηλώσεις της πόλης, 
διαθέτει στο βόρειο ισόγειο τμήμα του την Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων.  Ένας χώρος που 
δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί ποικίλες ανάγκες εκδηλώσεων και είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε 
να διαμορφώνεται ανάλογα και να καλύπτει οποιαδήποτε απαίτηση διοργάνωσης.

loft

lobby

Ο κεντρικός χώρος των 500 τετραγωνικών μέτρων με τη γυάλινη οροφή, που χαρίζει φυσικό φως, 
και με οπτική σε όλα τα επίπεδα του ΝΟΗΣΙΣ, είναι σχεδιασμένος με γνώμονα την άψογη 
φιλοξενία και εξυπηρέτηση των επισκεπτών του. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ένας 
ιδιαίτερα ξεχωριστός χώρος για δείπνο, cocktails, παρουσιάσεις, εκθέσεις και όχι μόνο. Όντας 
στην καρδιά του κτιρίου, πλαισιώνει με τη μοναδική αρχιτεκτονική του την κάθε μία από τις 
παραπάνω εκδηλώσεις.

Ένας χώρος που θυμίζει βιομηχανική βεράντα και που η προτεραιότητά του είναι να φιλοξενεί 
εκδηλώσεις με κύριο χαρακτηριστικό την tailor-made υπηρεσία. Εδώ μπορούν να 
πραγματοποιηθούν events με δυνατότητα τροποποίησης και διαμόρφωσης του χώρου ανάλογα 
με τις ανάγκες και το concept που απαιτεί η εκάστοτε διοργάνωση.  Σημαντικό πλεονέκτημα 
είναι ότι στο Loft μπορούν να εξυπηρετηθούν από 100 έως και 1.000 άτομα. Οι 
προσωποποιημένες υπηρεσίες του ΝΟΗΣΙΣ, σε συνδυασμό με την άρτια τεχνική υποδομή και 
υποστήριξη, αποτελούν εξαιρετικά εργαλεία για μια επιτυχημένη εκδήλωση με καινοτομικά 
χαρακτηριστικά.


