
❑Prezentacja obiektu

Wyjątkowa przestrzeń na niepowtarzalne wydarzenia!



Budynek istnieje od ponad 140 lat. W przeszłości pełnił on głównie funkcję hali produkcyjnej dla przemysłu żeglugi śródlądowej. Przez

lata wiele razy zmieniał się właściciel budynku. Obecny zdecydował się odrestaurować to miejsce na przestrzeń kulturalno-eventową.

Mamy bogatą historię



Wykonaliśmy renowację 
obiektu

Na początku przeprowadziliśmy remont. W pierwszej kolejności 
naprawiliśmy dach i odnowiliśmy elewację. Następnie przystąpiliśmy do 
prac we wnętrzu, które miały przystosować powierzchnię pod organizację 
wydarzeń. Finalny efekt nawiązuje do pierwotnego charakteru budynku i 
uwzględnia jego industrialne pochodzenie. 



Otworzyl iśmy się 
w 16 lipca 2020 r.

• Prace budowlano-remontowe trwały 
4 lata. W tym czasie kilka razy organizowaliśmy 
drzwi otwarte dla mieszkańców. Była to okazja 
do zobaczenia jak prezentuje się obiekt. Teraz 
zapraszamy do odwiedzin naszych wnętrz przez 
uczestnictwo w organizowanych wydarzeniach.



Przez okres wakacyjny 
realizujemy projekt 
#latowlloydzie
• Co tydzień od czwartku do niedzieli Fabryka 

Lloyda funkcjonuje od godz. 17.00

• Od czwartku do soboty realizujemy wieczorki 
z muzyką na żywo (wstęp wolny)

• Na naszej scenie grają lokalni Artyści 

• W układzie barowym i sanitarnym reżimie 
jesteśmy w stanie komfortowo pomieścić 250 
osób



• Festiwal „Podróżnicy” – 04-05.09.2020

• Daria Zawiałow – 27.09.2020

• Natalia Kukulska – 24.10.2020

• Anita Lipnicka – 15.11.2020

• Muniek Staszczyk – nowy termin jest w trakcie 

ustalania

Ze względu na Koronawirusa
przenieśliśmy wydarzenia na jesień!



Poznaj przestrzeń Fabryki Lloyda

Hala główna Antresola Sale szkoleniowe Bar i catering

Wyposażenie Komfortowa pojemność

Maksymalna pojemność obiektu:

• Koncert na stojąco: 750-800 osób

• Koncert na siedząco: 350-400 osób

Hala główna Antresola

600 osób600m2 330 osób 150 osób300m2 70 osób



Zadzwoń/ napisz i ustalmy szczegóły

Adam Gliński
tel.: 507-957-465
e-mail: impresariat@fabrykalloyda.pl

Proponowany zakres wydarzeń

Opcje współpracy
• Organizacja wydarzenia przez Fabrykę Lloyda
• Wynajem obiektu/techniki sceny/obsługi



Wykorzystaj możliwości 
nowej  przestrzen i  
na mapie Bydgoszczy

• Jesteśmy obiektem z duszą i historią 
– kiedyś  budynek Fabryki Lloyda pełnił funkcję hali produkcyjnej bydgoskiej stoczni

• Dysponujemy dużą halą główną i antresolą wyposażoną m.in. w klimatyzację, wi-fi, profesjonalne nagłośnienie 
i oświetlenie, mobilną scenę i rozkładaną trybunę, wyposażenie konferencyjne

• Planujemy szeroki zakres wydarzeń kulturalnych: koncerty, przedstawienia teatralne, kabarety, stand-up, 
wystawy, poranki dla dzieci

• Dodatkowo zorganizujemy każdy event: konferencje, bankiety, szkolenia, komunie, wesela, studniówki, bale 
oraz Państwa pomysł na wynajem…
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OBECNIE



ZAPRASZAMY 
DO KONTAKTU
WWW.FABRYKALLOYDA.PL

Wydarzenia kulturalne, koncerty i przedstawienia:

Adam Gliński, tel. 507-957-465
e-mail: impresariat@fabrykalloyda.pl

Dział marketingu i promocji:

Emilia Małkowska, tel. 505-931-633
e-mail: emiliam@fabrykalloyda.pl


