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Miejsce o wysokiej kulturze i unikalnym designie, 
wielowymiarowa agencja kreatywna, kompleksowa 
produkcja - od pomysłu do realizacji, innowacyjne studio 
łączące rzemiosło z artyzmem, miejsce prestiżowych 
wydarzeń. Kreujemy i wyznaczamy trendy. 

Witamy w STUDIO BANK!
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Wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy, jest jak stempel w historii miasta. 
Ciekawa architektura intryguje i stanowi unikatową oprawę dla zabytkowego wnętrza.  
Ten gmach przedwojennego Banku Polskiego jako jeden z nielicznych w Warszawie przetrwał 
II wojnę światową.
Ponadstuletnią bogatą historię tego miejsca widać na każdym kroku. Zachowano tu oryginalne 
wysokie na 7 metrów ceglane arkady i zabytkową mozaikę na posadzce. Niebanalna aranżacja, 
designerskie wyposażenie i klimatyczne oświetlenie nadają nowoczesny i niepowtarzalny 
charakter wnętrzu, które inspiruje i daje nieograniczone możliwości. 

Studio Bank to wciąż wyjątkowe miejsce na eventowej mapie Warszawy.
W jednym wnętrzu znajdują się agencja kreatywna, nowoczesne studio fotograficzne  
i filmowe, multimedialna strefa konferencyjno-warsztatowa  oraz wyjątkowa przestrzeń 
eventowa, idealnie nadająca się  do organizacji róznego typu wydarzeń, konferencji, spotkań 
firmowych, pokazów mody i premier. Plastyczne wnętrze pozwala zrealizować dowolne 
pomysły i aranżacje, uwydatnijąc niepowtarzalny charakter wydarzeń, które na długo zostają 
w pamięci.

Wielu twórców zaprezentowało tu swoje filmy i organizowało wernisaże swoich dzieł. Wielkie 
światowe marki ogłaszały premiery produktów, a autorytety ze świata mody, desuignu i filmu 
prowadziły kreatywne warsztaty.

Studio Bank to centrum spotkań wybitnych osobowości, mistrzów i ludzi szukających inspiracji, 
nowych pomysłów. Miejsce biznesowych przedsięwzięć i kameralnych przyjacielskich spotkań 
oraz bank wspomnień - tu swoje sesje zdjęciowe, plany filmowe, wernisaże a także wykłady 
realizowały wybitne osobowości, m.in. Tomek Sikora, Ryszard Horowitz, Ryszard Lenczewski, 
Tomasz Tomaszewski, Paweł Edelman, Arkadiusz Tomiak, Danuta Szaflarska, Ewa Ewart, czy 
zdobywca dwóch Oscarów Neil Corbould. 

STUDIO BANK

Event





























—

Studio
Bank Kontakt

Studio Bank Creative Space —

Studio Bank

ul. Daniłowiczowska 18B
00-093 Warszawa

+48 502 723 324
+48 22 828 00 56
biuro@studiobank.pl
www.studiobank.pl


