5000 Veliko Tarnovo, 1 Sava PenevStr
tel.:+ 359 62 615 555; + 359 88 605 65 65 fax: + 359 62 603 850
e-mail: hotel.premier@abv.bgwww.hotelpremier-bg.com

КОНФЕРЕНТНИ ПАКЕТИ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА
ОБУЧЕНИЯ, СЕМИНАРИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ
В ПЕРИОДА 02 ЯНУАРИ – 31 МАРТ 2018 г.

Конферентен център - хотел ПРЕМИЕР **** разполага с:
-

Естествена светлина
Достъп до открити външни пространства
Обособени места за пушачи и непушачи
Тиха настилка
Еднакво ясна видимост от всяка точка на конферентната зала към позиция –лектор
Локален контрол на климатичната система
WiFiвисокоскоростен интернет достъп (безплатно)
Достъп до санитарен възел
Непосредствен достъп до зала за кафе-паузи
Достъп до открит басейн с панорамна гледка към Старо Търново и Крепостта “Царевец”
Възможност за ползване на телефон, факс и копирна техника
Възможност за видео и аудио запис на Вашето мероприятие
Осигурен безплатен паркинг

I. ЕДНОДНЕВЕН КОНФЕРЕНТЕН ПАКЕТ:
20.00 лв/участник
ВКЛЮЧВА:
1.




Целодневно ползване на конферентна зала с включено техническо оборудване:
Мултимедиен проектор
Екран
Флипчарт с консуматив

2.
3.





Зареждане на залата с минерална вода
Кафе-пауза 1:
Кафе еспресо / чай (билков / плодов)
Мляко, сметана, мед, захар, подсладител
Минерална вода (0,5 л.)
Дребни сладки / соленки

* Възможност за озвучителна техника с микрофони (по допълнителна заявка)

4. Кафе-пауза 2:

 Кафе еспресо / чай (билков / плодов)
 Мляко, сметана, мед, захар, подсладител
 Минерална вода (0,5 л.) / Безалкохолна напитка – 1 бр.

II.

ЕДНОДНЕВЕН КОНФЕРЕНТЕН ПАКЕТ С НАСТАНЯВАНЕ:
58.00 лв/участник

ВКЛЮЧВА:
1. Настаняване в двойна стая
2. Закуска на блок маса
3. Целодневно ползване на конферентна зала с включено техническо оборудване:
 Мултимедиен проектор
 Екран
 Флипчарт с консуматив
 Озвучителна техника с микрофони (по предварителна заявка)
4. Зареждане на зaлата с минерална вода
5. Кафе-пауза 1:
 Кафе еспресо / чай (билков / плодов)
 Мляко, сметана, мед, захар, подсладител
 Минерална вода (0,5 л.)
 Дребни сладки / соленки
6. Работен обяд:
Вариант 1:

Kлуб – сандвичи с пържени картофи и гарнитура – салата от пресни зеленчуци

Минерална вода / безалкохолна напитка – 1 бр.

Кафе еспресо
или
Вариант 2:

Пилешка пържола от бутче с ароматни билки, гарнирани със сотирани картофки и
пресни зеленчуци

Хляб (бял / черен)

Минерална вода / безалкохолна напитка
*Цените са валидни при минимум 20 участници.
ТИПОВЕ НА ПОДРЕДБАНА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

ПОДБРАНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Кафе-пауза 1 - 5.50 лв/чов.

Кафе или чай
Натурален сок и ли
минерална вода
Тарталетка с лек маскарпоне
крем и плодове
Кафе-пауза 2 - 5.50 лв/чов.
Кафе или чай
Минерална вода
Петифура с млечен крем и
орехи
Домашни шарени бонбони

Кафе-пауза 3 – 6.30 лв/чов
Кафе или чай
Минерална вода
Пресни сезонни плодове
Солен мъфин с царевица и
пармезан

Уелкъм дринк – 4.70 лв/чов.
Чаша вино или шампанско
Хапки с френски сирена и сушени
плодове

*Предложенията са валидни при минимум 20 участници.

