Конференц – сервіс
Пропонуємо 3 багатофункціональні конференц-зали:
 Конференц-Зал №1 (великий зал 85 м²) на 80 посадкових місць (включно 6

– в президії) .
Це оптимальне місце для проведення презентацій, симпозіумів, семінарів,
зборів та тренінгів.
 Конференц-зал №2 (малий зал 72 м²) з овальним столом на 50 посадкових
місць (30 – за столом, 20 по периметру залу). Це зручне місце для
проведення ділових заходів: круглих столів, бізнес-зустрічей, ділових
переговорів, нарад та прес-конференцій за участю представників ЗМІ.
 Конференц-зал №3 (кімната для переговорів 32 м²) з круглим столом на
15 посадкових місць.
Конференц-зали
оснащені
презентаційним
обладнанням:
проекційним екраном, мультимедійним проектором (не включено у тариф
оренди), фліп-чартом, провідним та Wi-Fi Інтернетом, трибуною для
виступів (великий зал).
У вартість оренди включено: екран для проектора, фліп-чарт (+3
маркери), 15 х 0.5 л мінеральної води.
Ціна оренди конференц-залу – 400 грн/год.
Вартість оренди конференц-залу з урахуванням знижок
Кількість годин
1-3 години
4-6 годин
7-9 годин
2 дні (не менше ніж по 10
годин)

Вартість години оренди зі знижкою,
грн.
400,00

Контакти:
Роман – менеджер з конференц-сервісу
Тел.: (0332) 78 81 22, 095 454 84 32
Факс: (0332) 78 81 18
e-mail: conference-ukraine@hotmail.com

370,00
330,00
300,00

Вартість оренди обладнання становить:
Найменування обладнання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Проектор
Екран для проектора
(додатковий)
Акустична система потужністю 500 Вт (1 колонка)
BEHRINGER
Акустична система потужністю 1000 Вт (2 колонки)
BEHRINGER
Акустична система потужністю 1000 Вт (1 колонка)
Crown, Electro-Voice
Акустична система потужністю 2000 Вт (2 колонки)
Crown, Electro-Voice
Мікрофон провідний (в асортименті, в залежності від
потреб замовника)
Мікрофон безпровідний (радіо-мікрофон)
Мікшерний пульт from 4 to 32 SoundCraft, Allen Hitt,
Yamaha (digital control panel) (кількість каналів
визначається відповідно до потреб замовника)
Багатофункціональний пристрій для друку (3 в 1)
(картридж та блок паперу в комплекті)
Ноутбук, нетбук (в залежності від потреб
замовника)
Фліп-чарт з блоком паперу та 3 маркерами
(додатковий)
Блок паперу до фліп-чарту (20 арк.)
Маркер для фліп-чарту (додатковий)
Запис конференції на цифровий носій (аудіо)
Презентер* (у комплекті з проектором – без оплати)
Плазмова панель (55’’) на підставці
2 Плазмові панелі (55”) на підставці – режим
дублювання зображення

Вартість оренди, грн./день
заходу
400,00
200,00
450,00
900,00
600,00
1200,00
200,00
250,00
250,00-1600,00
400,00
350,00
180,00
80,00
10,00
250,00
150,00
500,00
1000,00

