Espaço privilegiado para reuniões e audiências no coração de Manhattan
NYIAC atualizou sua tecnologia em 2019. Para mais detalhes, veja abaixo. Reserve hoje
sua próxima audiência, mediação, ou conferência. Contacte-nos em info@nyiac.org.
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Faça um tour de vídeo do centro de audiências
da NYIAC aqui: www.nyiac.org.
Localização Ideal

A NYIAC está localizada no centro de Midtown Manhattan, alguns passos da
estação de trem Grand Central, o Edificio Chrysler, as Nações Unidas, o Bryant
Park e a Quinta Avenida. Também estamos cercados por diversos hotéis e
restaurantes de luxo.

Instalações Modernas e Especializadas com Tudo Incluído

Nossas salas apresentam monitores HDMI personalizados, um monitor LCD
grande e a tela de projeção, microfones sem fio avançados , conferência
de áudio e vídeo e prateleiras incluído no preço para alugar as salas. Wi-Fi
disponível nas instalações, a partir do qual os clientes podem compartilhar e
visualizar o conteúdo sem fio. Também oferecemos cabines de tradução e salas
de trabalho de negócios para impressão e cópia.

Serviço Personalizado

Na NYIAC, todos os detalhes são importantes. Fazemos tudo possível para
antecipar e abordar as necessidades particulares dos nossos clientes. Desfrute
de uma seleção gratuita de café, chá e bebidas frias no nosso bar, bem como
acesso aos serviços de bufê de alta qualidade.
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