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Salon usługowy

Galerię Zrealizuj swój własny projekt
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Hotel

EC1 ŁÓDŹ - TWÓRZ RAZEM Z NAMI ENERGETYCZNE MIEJSCE SPOTKAŃ
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Unikatowa architektura oraz 
klimatyczne wnętrza

Stały dostęp do klientów Centrów 
EC1 Łódź – ponad 220 000 gości 

rocznie

Wyjątkowe wydarzenia: 
Koncerty, wystawy, warsztaty, 

zajęcia dla dzieci, eventy
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CZĘŚĆ I

KOMERCJALIZACJA



KIERUNKI I INSPIRACJE



SCHEMAT BRANŻOWY

GASTRONOMIA USŁUGI

Kawiarnie

Restauracja z obsługą kelnerską

Cukiernia

Lodziarnia

Śniadaniarnia

Restauracje/kuchnia tematyczna

Piekarnia

Winiarnia

Pracownia cukiernicza 

Foodtrucki (w sezonie)

Browar

Jazzbar

Pub 

Fryzjer

Barber

Dekoratornia

Wzorcownia

Pracownie rękodzieła / krawieckie / kaletnicze

Groomer zwierzęcy

Szkoły językowe

Szkoła programowania

Szkoła muzyczna / rysunku / rzeźby / 

fotografii

Agencje rekrutacyjne/biuro headhunters

Studio tatuażu

SKLEPY POZOSTAŁE

Biobazar

Księgarnia

Kwiaciarnia

Sklep z płytami

Sklep z zabawkami 

Sklepy kolekcjonerskie 

Sklep z kawą i herbatą

Produkty dla zwierząt

Sklep z deskami i rolkami / rowerami

Atelier fotograficzne z aparatami foto

Sklep z dekoracjami / pasmanterią

Sklep z instrumentami muzycznymi

Sklep z pamiątkami

Personalizowana  biżuteria

Salonik prasowy

Perfumeria

Oferta noclegowa

Apartamenty na wynajem

Paczkomaty

Atelier fotograficzne

Biuro podróży

Stacja/serwis rowerowy

Stacja ładowania pojazdów

Show room

Wypożyczalnie ( płyt, gier,…)



SCHEMAT BRANŻOWY

GASTRONOMIA

EC1 oferuje 3 tys. m² powierzchni przeznaczonej na restauracje, kawiarnie, winiarnię, cukiernię, 
śniadaniarnię. To zróżnicowana oferta większych i mniejszych powierzchni najmu ulokowanych 
na różnorodnych przestrzeniach w całym kompleksie, zarówno wewnątrz jak również na terenie 
zewnętrznym na tle budynków zabytkowej architektury w postaci ogródków gastronomicznych 
czy wspólnej strefy food courtu. 



SCHEMAT BRANŻOWY

LOKALE HANDLOWO - USŁUGOWE

Uzupełnieniem sfery rozrywkowej jest oferta handlowo-usługowa zaplanowana pomiędzy 
poszczególnymi centrami jak i wewnątrz każdego z nich. Są to m.in. sklepy z pamiątkami i 
zabawkami dla najmłodszych odwiedzających a także salony dla nieco starszych klientów:  
kolekcjonerów płyt, gier, modeli czy koneserów kawy, herbaty, wina oraz miejsca dla  pracowni 
rękodzieła, hobbystów czy kreatorów trendów.
Świetne miejsce na lokalizację szkół, warsztatów i szkoleń. Łącznie do dyspozycji ponad 1,3 tys. m².



SCHEMAT BRANŻOWY

POZOSTAŁE

Zwieńczenie oferty stanowi baza noclegowa - 11 niebanalnych, przestronnych pokoi 
hotelowych  mieszczących się na 6. piętrze z widokiem na kompleks EC1 lub Nowe 
Centrum Łodzi (o powierzchni od 20 do 47 m²) oraz  apartamenty przeznaczone na najem 
krótkoterminowy z pełnym wyposażeniem i windą.



TERENY ZEWNĘTRZNE



CZĘŚĆ II

EC1 W ŁODZI



HISTORIA EC1

1906
Na działce przy ulicy Targowej 1 ruszyły prace konstrukcyjne 
pierwszej komercyjnej elektrowni w Łodzi (obecnie mieści się 
tutaj Narodowe Centrum Kultury Filmowej, Centrum Komiksu 
i Narracji Interaktywnej, Planetarium oraz Ulica Żywiołów).

1907 
Z turbozespołu nr 1 Elektrowni Łódzkiej popłynął do sieci 
miejskiej prąd elektryczny. To z tego okresu pochodzi 
wybudowana w stylu secesyjnym, użytkowana obecnie jako sala 
wystawienniczo-koncertowa, Hala Maszyn, która zachowała swój 
pierwotny styl. 

1929 - 1930 
Rozbudowa Elektrowni o kompleks budynków w stylu 
modernistycznym w charakterystycznej konstrukcji stalowej, 
nitowanej, wypełnionej cegłami – tzw. Nową Centralę, a obecnie 
EC1 Zachód, przyszłą siedzibę Centrum Nauki i Techniki oraz 
Ulicy Żywiołów.  Uruchomienie turbozespołu firmy Brown Boveri, 
który obecnie stanowi jedną z głównych atrakcji Centrum.



1960
Po raz pierwszy pojawia się nazwa EC1, dla oznaczenia najstarszej łódzkiej elektrowni komercyjnej.

2000 
Po 93 latach burzliwej historii i wielu przekształceniach Elektrociepłownia nr 1 kończy swą działalność. 

2008 
Powołanie do życia instytucji kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi z misją rewitalizacji dawnej 
elektrociepłowni i zmiany jej funkcji na cele kulturalno-edukacyjne.

2016
Otwarcie Planetarium – pierwszej stałej atrakcji „EC1 Łódź – Miasto Kultury”.

2018
Otwarcie Centrum Nauki i Techniki EC1, największej pod względem powierzchni wystawienniczej 
tego typu placówki w kraju.

2020
W zrewitalizowanym kompleksie dawnej elektrociepłowni EC1 powstała kameralna strefa wystawiennicza, 
która jest wizytówką i zapowiedzią tego, czym będzie Narodowe Centrum Kultury Filmowej.

2021
W zrewitalizowanym kompleksie dawnej elektrociepłowni EC1 powstają kolejne projekty. 
Od 16 października 2021 zapraszamy do przestrzeni dedykowanej specjalnie dla dzieci w wieku 3-10 lat 
– Ulica Żywiołów. W budnkach EC1 powstała też kameralna strefa wystawiennicza, która jest wizytówką 
i zapowiedzią tego, czym będzie Narodowe Centrum Kultury Filmowej.



EC1 W ŁODZI - LOKALIZACJA 
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BLIŻSZE I DALSZE SĄSIEDZTWO

Nowe Centrum Łodzi (NCŁ) to obszar obejmujący powierzchnię 
100 hektarów w samym centrum miasta, ograniczony ulicami 
Narutowicza, Kopcińskiego, Tuwima i Piotrkowską. Powstaje tu 
nowoczesny kompleks łączący funkcje biznesowe, handlowe, 
kulturalne i komunikacyjne.



Zrewitalizowany i rozbudowany kompleks „EC1 Łódź 
– Miasto Kultury” ” stanowi jeden z najważniejszych 

elementów NCŁ. W budynkach dawnej elektrociepłowni, 
mieści się Centrum Nauki i Techniki oraz najnowocześniejsze 

w Polsce Planetarium. Kompleks EC1 to także siedziba 
Narodowego Centrum Kultury Filmowej, Łódź Film 

Commission, Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej 
oraz Ulicy Żywiołów. 



Rynek Kobro to najważniejsza przestrzeń publiczna NCŁ. Rynek znajdzie się między dworcem i EC1. Będzie otoczony z jednej strony 
charakterystyczną dla Łodzi poprzemysłową architekturą, a z drugiej nowymi gmachami. Rynek będzie miejscem spotkań oraz areną dla 
miejskich wydarzeń. Użytkowa powierzchnia Rynku wyniesie 5 tys. m². Pod Rynkiem powstanie podziemny parking na 300 samochodów. 

Na Rynku Kobro powstanie m.in. Nowy Ratusz Łodzi, w którym 
siedzibę znajdzie administracja miejska z 23 lokalizacji w Łodzi.



Nowy Ratusz łódzkiego Magistratu 
w Nowym Centrum Łodzi to przyszła 
siedziba łódzkiego magistratu, która 
ma być wspólną siedzibą dla prawie 
wszystkich komórek urzędu. 
W budynku ma pracować ok. 1,5 tys. 
urzędników. Łączna powierzchnia 
pomieszczeń biurowych ma wynieść 
ok. 15 tys. mkw. i umożliwiać obsługę 
3,5 tys. interesantów dziennie.



Nowa droga pod ul. Hasa - 
wraz z Rynkiem Kobro powstanie 
droga podziemna o długości ok. 
500 metrów. Zapewni ona dojazd 
do trzypoziomowego parkingu 
podziemnego oraz istniejących 
i przyszłych obiektów w NCŁ. Droga 
będzie przebiegała w śladzie istniejącej 
ul. Hasa. Od strony Kilińskiego znajdzie 
się rampa zjazdowa, która sprowadzi 
ruch na poziom -6,5 metra.



Nowe Soho to siedmiopiętrowy biurowiec o powierzchni użytkowej 
100 tys. m² (powierzchnia biurowa 18 tys. m²), który powstanie 
w bezpośrednim sąsiedztwie EC1. Oprócz przestrzeni biurowej, znajdzie 
się tu kompleks mieszkalny (70 lokali), hotelowy (166 pokoi) oraz zaplecze 
gastronomiczne i handlowe. 



Łódź Fabryczna to trzypoziomowy dworzec, o pojemności do 200 tys. pasażerów dziennie, który stanowi kluczowy element Nowego Centrum Łodzi. 
Dworzec jest częścią multimodalnego węzła komunikacyjnego, który w miejskiej części obejmuje nową siatkę dróg oraz połączeń tramwajowych 
i autobusowych. Dworzec jest pierwszym etapem w budowie połączenia kolejowego Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska / Łódź Żabieniec.



Nowa linia kolejowa Łódź Fabryczna – Łódź Łódź Kaliska / Łódź Żabieniec będzie elementem krajowego systemu połączeń 
międzyregionalnych. Budowa tunelu podziemnego pod miastem poprawi stan połączeń kolejowych międzyregionalnych i dalekobieżnych 
(np. Poznań–Kraków, Szczecin–Lublin) z pominięciem przejazdu przez Warszawę. W tunelu powstaną również przystanki osobowe, które ułatwią 
mieszkańcom miasta dojazd do Centrum.



EC1 JAKO ATRAKCJA TURYSTYCZNA

EC1 (Elektrociepłownia nr 1) to najstarsza komercyjna elektrownia 
znajdująca się na terenie Łodzi, która służyła mieszkańcom przez niemalże 
100 lat. Po okresie jej świetności, nieczynne i niszczejące tereny, położone 
w centrum miasta, zostały zrewitalizowane i zaadaptowane do pełnienia 
zupełnie nowych funkcji. 

NIEZWYKŁA PRZESTRZEŃ W SAMYM SERCU MIASTA 



Zespół budynków dawnej Elektrowni Łódzkiej, podzielony na 
część EC1 Wschód i EC1 Zachód, stanowi ważny element Nowego 
Centrum Łodzi, łącząc tendencje architektoniczne z początku 
ubiegłego stulecia oraz nowoczesnego nurtu postindustrialnego.

CIEKAWA ARCHITEKTURA



WYDARZENIA PLENEROWE

Obecnie „EC1 Łódź –  Miasto Kultury” przy ulicy Targowej 
to około 40 tys. metrów kwadratowych budynków 
o charakterze pofabrycznym oraz blisko 4 hektary 
niezwykłego otoczenia. Przestrzeń, z której mogą 
korzystać instytucje organizujące imprezy kulturalno–
edukacyjne dla mieszkańców Łodzi i nie tylko.  



Zrewitalizowany i rozbudowany kompleks wschodni EC1 pełni funkcje 
kulturalno–artystyczne oraz społeczne. To właśnie tam zlokalizowane są 
przestrzenie, które instytucja udostępnia pod wynajem, w celu organizacji 
konferencji, eventów, imprez, wystaw, wernisaży, warsztatów oraz 
innych wydarzeń. Są to miejsca idealne dla najemców, którym zależy na 
zorganizowaniu przedsięwzięcia w miejscu wyjątkowym i nowoczesnym, 
które zachowało swój postindustrialny charakter. EC1 to przestrzeń otwarta 
dla artystów różnych dziedzin i przystosowana do twórczości indywidualnej, 
warsztatów, pokazów filmowych oraz imprez grupowych, z wymaganą do tego 
celu infrastrukturą. 

SZEROKA OFERTA KULTURALNA



CZĘŚĆ III

EC1 JAKO MARKA



EC1 JAKO MARKA PARASOLOWA

Usytuowane w zrewitalizowanych budynkach pierwszej komercyjnej łódzkiej elektrowni i funkcjonujące w ramach instytucji kultury EC1 Łódź: 
Centrum Nauki i Techniki, Planetarium, Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, Ulica Żywiołów, Łódź Film Commission i Narodowe Centrum 
Kultury Filmowej, pomimo różnorodnych celów, odbiorców i oferty,  łączy wspólny mianownik, jakim jest silne zakorzenienie w kulturalnej 
tradycji Łodzi: przemysłowej, filmowej, kreatywnej. 

KOLORYSTYKA ZNAKU

Logo Ulica Żywiołów może występować tylko w układzie poziomym.

Wersja monochromatyczna na ciemnym tle

Wersja podstawowa logotypu Kolorystyka logotypu Ul.Żywiołów

Wersja monochromatyczna na jasnym tle

C   0%
M  94%  
Y   61%
K   0%

C   71%
M  14%  
Y   0%
K   0%

C   36%
M  60%  
Y   82%
K   45%

C   51%
M  0%  
Y   88%
K   0%

C   28%
M  21%  
Y   22%
K   3%



Od obserwacji skrzydeł motyla aż po ujęcia najdalszych 
głębi Kosmosu. Największe w Polsce Centrum Nauki 

i Techniki zbudowane w przestrzeniach ponad stuletniej 
Elektrowni Łódzkiej na nowo posyła w świat energię! 

Tym razem jest to energia wiedzy. 



CENTRUM NAUKI I TECHNIKI

8 tys. metrów kwadratowych, ponad 150 stanowisk, wystawy tematyczne i Kino Sferyczne, 
w którym na dziesięciometrowym ekranie obejrzycie filmy nawiązujące do interaktywnych 
elementów ekspozycji. To tutaj, dzięki samodzielnie przeprowadzonym eksperymentom, można 
odkryć tajniki największych osiągnięć ludzkości, stanąć przed piramidą 3D, zobaczyć zorzę 
polarną i wcielić się w rolę kierownika elektrowni atomowej. 

CENTRUM SKŁADA SIĘ Z TRZECH ŚCIEŻEK DYDAKTYCZNYCH:

PRZETWARZANIE ENERGII, czyli eksponaty historyczne, współczesne symulatory i gry 
komputerowe, które pozwolą prześledzić historię tego wyjątkowego miejsca oraz zapoznać 
się z wciąż używanymi technologiami produkcji prądu. Multimedialne elementy wystawy 
zaskoczą i zachwycą każdego. Niezapomnianym przeżyciem będzie także obejrzenie 
mappingu na historycznym turbozespole Brown Boveri.

ROZWÓJ WIEDZY I CYWILIZACJI, gdzie poznajemy zasady przyrody, prawa nauki 
i związane z nimi wynalazki, czyli wszystko to pozwoliło zbudować cywilizację, w której 
żyjemy. 

MIKROŚWIAT–MAKROŚWIAT, gdzie pokazywane jest to, co niewidoczne dla nieuzbrojonego 
oka. W Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi poznajemy rzeczywistość dotykiem, zabawą, 
doświadczeniami i eksperymentami.



CENTRUM NAUKI I TECHNIKI



Planetarium EC1 to najnowocześniejsze cyfrowe 
planetarium w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Obraz w rozdzielczości maksymalnej 8K, niesamowite 
nagłośnienie Dolby Surround, wciągające projekcje, 

koncerty, imprezy i pokazy specjalne. Pod kopułą 
o średnicy 18 metrów znajduje się ekran sferyczny 

o średnicy 14 metrów, zaawansowany system projekcyjny 
oraz 110 wygodnych foteli.





Magiczne lustro, bieg po orbicie, ścianka wspinaczkowa 
czy ognisty wir… Ulica Żywiołów to ponad 2 tysiące 
metrów kwadratowych przestrzeni zaaranżowanej 

i zorganizowanej tak, aby zapewnić możliwość zabawy 
w ruchu, która będzie wpływać pozytywnie na rozwój 

intelektualny, emocjonalny i ruchowy dzieci w wieku od 
3 do 10 lat.

KOLORYSTYKA ZNAKU

Logo Ulica Żywiołów może występować tylko w układzie poziomym.

Wersja monochromatyczna na ciemnym tle

Wersja podstawowa logotypu Kolorystyka logotypu Ul.Żywiołów

Wersja monochromatyczna na jasnym tle

C   0%
M  94%  
Y   61%
K   0%

C   71%
M  14%  
Y   0%
K   0%

C   36%
M  60%  
Y   82%
K   45%

C   51%
M  0%  
Y   88%
K   0%

C   28%
M  21%  
Y   22%
K   3%

BOHATEROWIE SEKCJI ŻYWIOŁÓW

W identyfikacji Ulicy Żywiołów występują bohaterowie przypisani
do poszczególnych żywiołów.

Żywek Ogi Ziemek Aero Wodzia

Postacie marki umieszczone wyżej pokazane są proporcjonalnie do siebie

11 mm 12.5 mm 11 mm 9.8 mm 9.3 mm

Minimalny rozmiar postaci w wersji do druku

45 px 45 px50 px 50 px 50 px

Minimalny rozmiar postaci w wersji digitalowej



UL. ŻYWIOŁÓW

Wystawa stała Ulicy jest zorganizowana wokół tematu pięciu żywiołów: Wody, Ziemi, 
Życia, Ognia i Powietrza. Składa się na nią pięć stref tematycznych, które tworzą okazje 
do samodzielnego poszerzania wiedzy poprzez własne doświadczenia i eksperymenty. 
Atrakcyjność Ulicy Żywiołów stworzą między innymi: sala gier i warsztatów, pokój 
zagadek z różnorodnymi scenariuszami zabawy, przestrzeń konstruktora, eksponaty 
i interaktywne stanowiska oraz starannie przemyślana mała architektura. Propozycję 
uzupełni strefa wystaw czasowych, której tematyka będzie dotyczyć iluzji optycznych 
(wykorzystująca lustra i lustra sferyczne) oraz zagadek dźwiękowych, a także 
poruszająca się w obszarze… świetlnej magii.

Wykonawcą projektu jest firma New Amsterdam, która od 2009 r. zajmuje się tworzeniem 
i realizacją narracyjnych koncepcji wystawienniczych, a na swoim koncie ma między 
innymi realizacje dla wrocławskiego Hydropolis,  Muzeum Emigracji czy Muzeum 
II Wojny Światowej.





Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej będzie 
pierwszym w Polsce miejsce o charakterze edukacyjnym 

w całości poświęcone komiksom i grom. Centrum zostanie 
zlokalizowane w budynku EC1 Południowy-Wschód 

– zespole dawnych warsztatów i chłodni zabytkowej 
elektrociepłowni. 



Trzy kondygnacje Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej to ekscytująca przestrzeń poświęcona 
komiksom i grom: specjalnie zaprojektowane, interaktywne wystawy stałe oraz sale poświęcone grom 
wideo. Goście Centrum będą mogli zagrać w specjalną grę o tworzeniu gier komputerowych osadzoną 
w świecie znanym z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon oraz zapoznać się z działaniem technologii wirtualnej 
rzeczywistości, doświadczyć, jak grało się w gry 30 lat temu, a nawet znaleźć się w pokoju zagadek, który 
istnieje naprawdę, ale zobaczyć go można tylko na ekranie… 

Ekspozycja nie tylko umożliwi zobaczenie oryginalnych dzieł największych polskich mistrzów 
komiksowych, lecz także w ciekawy i angażujący sposób opowie o tym, dlaczego komiks jest tak 
wartościowym medium i jak się go tworzy.  

Prócz ekspozycji stałej w Centrum funkcjonować będą wystawy czasowe, prezentujące osiągnięcia 
polskiego i światowego komiksu, a także przestrzenie warsztatowe, w których zarówno młodsi, jak i starsi 
odwiedzający będą mogli stworzyć swoje własne komiksy. 

CENTRUM KOMIKSU 
I NARRACJI INTERAKTYWNEJ





Narodowe Centrum Kultury Filmowej to wyjątkowe miejsce 
dla wszystkich zainteresowanych światem filmu i kulturą 
audiowizualną; centrum wiedzy, przestrzeń networkingu, 

bezpieczne i przyjazne miejsce spotkań i rozwoju 
kompetencji kulturowych. Po zakończeniu inwestycji, NCKF 
będzie jedynym w tej części Europy ośrodkiem kulturalnym 

i edukacyjnym poświęconym kulturze filmowej.



Ścieżki dydaktyczne uzupełni spektrum działań edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych, 
realizowanych w specjalnie do tego celu przystosowanych przestrzeniach: studiu telewizyjnym, 
dźwiękowym, hali zdjęciowej czy studiu efektów specjalnych. 

Utrzymana w postindustrialnej, steam-punkowej estetyce ekspozycja „Mechaniczne oko” opowie o historii 
kinematografii i rozwoju technik filmowych na tle przemian związanych z różnymi formami mechanizacji 
widzenia. Z pomocą hologramów, ekranów parowych i mappingów ukaże „prehistorię” współczesnej 
cyfrowej technologii kinowej według metody archeologicznej – odsłaniania kolejnych warstw przeszłości. 

Ścieżka „Materia kina” będzie poświęcona kolejnym fazom realizacji filmu. Tym, co odróżni ją od 
pozostałych wystaw, będzie możliwość wybrania gry jako jednego z trybów zwiedzania. Następujące po 
sobie stanowiska zostaną powiązane w rozgrywkę, w ramach której zwiedzający będą realizować zadania 
związane z różnymi etapami produkcji filmu.

„Kino Polonia” to w zamierzeniu pełna rozmachu opowieść o historii kultury filmowej na ziemiach polskich. 
Całość zostanie zaprezentowana przy pomocy bogatego spektrum zabiegów ekspozycyjnych, łączących 
oryginalne kostiumy, dokumenty, gadżety i fragmenty scenografii z licznymi replikami, instalacjami 
multimedialnymi, wideoesejami, audiowizualnymi rzeźbami i projekcjami wielkoformatowymi.

Wielość przestrzeni ekspozycyjnych pozwoli na realizację licznych wystaw czasowych i prezentację 
instalacji wizualnych, rzeźb multimedialnych czy wielkoformatowych projekcji mappingu.

NARODOWE CENTRUM
KULTURY FILMOWEJ
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Łódź Film Commission jest najstarszą komisją filmową 
w Polsce. Biorąc pod uwagę powojenne tradycje Łodzi 

Filmowej, trudno o bardziej odpowiednie dla jej działania 
miejsce. Utworzona w oparciu o doświadczenia Texas Film 

Commission i Barcelona - Catalunya Film Commission, 
od początku funkcjonowania należy do AFCI –  

Międzynarodowego Stowarzyszenia Komisarzy Filmowych 
i świadczy swoje usługi zgodnie z jego standardami. 



ŁÓDŹ FILM COMMISSION

 
Łódź Film Commission zapewnia kompleksową i profesjonalną 
pomoc producentom filmów fabularnych, dokumentalnych 
i animowanych, a także programów telewizyjnych, spotów 
reklamowych, wideoklipów, filmów korporacyjnych, gier komputerowych 
i wszelkich innych form produkcji audiowizualnej. Każdy projekt otrzymuje 
pełne wsparcie w postaci pomocy w znalezieniu najlepszych obiektów 
do zdjęć, uzyskania wszelkich pozwoleń, zgód właścicieli nieruchomości, 
wydzieleniu części parków, skwerów, przestrzeni miejskiej dla potrzeb 
ekipy filmowej, etc. Komisja służy wsparciem w kontaktach z kluczowymi dla 
przygotowania i realizacji filmu podmiotami.

Łódź Film Commission jest również operatorem Łódzkiego Funduszu Filmowego, 
z którego producent może otrzymać dofinansowanie na film fabularny, 
dokumentalny lub animowany.





WYNAJEM KOMERCYJNY

Na terenie kompleksu EC1 zlokalizowane są przestrzenie udostępniane 
pod wynajem, w celu organizacji konferencji, eventów, imprez, wystaw, 
wernisaży, warsztatów oraz innych wydarzeń. Najemcy, którym zależy na 
zorganizowaniu przedsięwzięcia w miejscu wyjątkowym i nowoczesnym, 
które zachowało swój postindustrialny sznyt, wykorzystują przestrzenie 
aby  zorganizować swój niepowtarzalny event. Wśród powierzchni 
przeznaczonych pod wynajem są między innymi:

HALA MASZYN

TRZY SALE KONFERENCYJNE

SALA PLANETARIUM

AUDYTORIUM W CENTRUM NAUKI I TECHNIKI

TEATR EKSPERYMENTALNY

SALA WYSTAW

46



HALA MASZYN

SALA KONFERENCYJNA



TEATR EKSPERYMENTALNY

SALA KONFERENCYJNA

AUDYTORIUM

HALA MASZYN



WYNAJEM KOMERCYJNY

Na terenie EC1 odbywały się m.in.:

FESTIWAL SEE BLOGGERS

FESTIWAL TRANSATLANTYK

KONFERENCJA ABSL

FESTIWAL PROMISED LAND

UROCZYSTA PREMIERA FILMU POWIDOKI

FESTIWAL MEDIATRAVEL

IGRZYSKA WOLNOŚCI

FESTIWAL ROŚLIN

SALA WYSTAW





PERSPEKTYWY EC1

2016 2018 2021

2022

2023

2025

OTWARCIE
PLANETARIUM

OTWARCIE
CNIT

ULICA
ŻYWIOŁÓW

WYSTAWA 
KINO POLONIA

OTWARCIE
CKINI

FINAŁ PROJEKTU
NOWE CENTRUM ŁODZI



PLANETARIUM

2 0 1 6 144821

129545 14511

90850 50136154642

81475 128373 16965

17672 46008 12020

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

2 0 2 0

S U M A
CENTRUM 

NAUKI I TECHNIKI 
WYSTAWA 

LEONARDO
WYSTAWA DC: 

ŚWIT SUPERBOHATERÓW

KLIENCI - STATYSTYKI 
SPRZEDAŻ BILETÓW W LATACH 2016-2020

144821

144056

295628

226813

75700



5 LAT OD OTWARCIA PLANETARIUM:

Ponad 460 tys. gości

Ponad 200 tys. uczniów z całej Polski

Prawie 9,5 tys. pokazów astronomicznych i popularno-naukowych

180 pokazów muzycznych

13 koncertów

3 LATA OD OTWARCIA 
CENTRUM NAUKI I TECHNIKI:

Ponad 220 tys. gości

5,5 tys. seansów w Kinie Sferycznym

Blisko 450 gości atrakcji urodzinowych

21 turnusów półkolonijnych

Ponad 9,5 tys. uczestników warsztatów

Ponad 36 tys. gości w strefie „Człowiek w kosmosie”

Ponad  5 tys. uczestników „Zajęć z klasą”

Prawie 142 tys. wyświetleń materiałów on-line



2 MIĘDZYNARODOWE WYSTAWY:
WYSTAWA LEONARDO DA VINCI - ENERGIA UMYSŁU – 65 TYSIĘCY ZWIEDZAJĄCYCH

SZTUKA DC. ŚWIT SUPERBOHATERÓW – PRAWIE 30 TYSIĘCY ZWIEDZAJĄCYCH



Street Food Festiwal to zlot food trucków oferujących 
szeroki wybór kulinarnych atrakcji od burgerów i pizzy, 
przez pierożki na parze aż do deserów z całego świata. 
Imprezie towarzyszyć będą atrakcje dodatkowe 
w Centrum Nauki i Techniki. Impreza cykliczna, 
współorganizowana ze Street Food Polska.

Biobazar to targi ekologicznej żywności, na których 
zakupy robi się bezpośrednio u rolników i producentów 
żywności. Impreza, w zależności od pogody odbędzie się 
na terenach zewnętrznych lub Hali Maszyn.

Cars&Pizza to wydarzenie łączące fascynację 
niezwykłymi autami oraz miłość do pizzy. Uczestnicy 
imprezy w ramach wydarzenia odwiedzają też Centrum 
Nauki i Techniki. Plenerowa impreza cykliczna 
organizowana przez klub miłośników i właścicieli aut 
tunningowanych.

Wydarzenia sportowe - EC1 jest miejscem 
cyklicznych wydarzeń sportowych, takich jak Maraton 
DOZ - Dbam o Zdrowie. Trasa Maratonu biegnie przez 
centrum miasta, w tym przez tereny EC1.

Koci Weekend w EC1 to wydarzenie łączące 
międzynarodową wystawę kotów rasowych 
z weekendem edukacyjnym w Centrum Nauki i Techniki. 
Impreza cykliczna, współorganizowana z łódzkim klubem 
hodowców kotów rasowych Supreme Cat Club.

Koncerty to cykl koncertów plenerowych z udziałem 
topowych polskich artystów. Poza wartością rozrywkową, 
koncerty służą także promocji EC1, jako miejsca 
oferującego niezwykłe doświadczenia z dziedziny kultury 
i nauki. 



KONTAKT
IZABELA WITASZEK

PO WIĘCEJ INFORMACJI O EC1 
ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ WWW I SOCIAL MEDIA:

e c 1 l o d z . p l

607 700 914 i.witaszek@ec1lodz.pl


