Конференції в «Аккорд Готелі Бізнес»
Шановні пані та панове!
Пропонуємо Вам найкращі умови та повний комплекс послуг з організації та проведення
конференцій, семінарів, тренінгів та ділових зустрічей різного рівня.
«Аккорд Готель Бізнес» розташований в тихому районі міста зі зручною транспортною
розв’язкою, поруч із залізничним вокзалом та неподалік від автовокзалу, 95 кварталу та Соцміста
(10 хвилин громадським транспортом).

До Ваших послуг:
Кафе «Три товстуни»
Зал с класичним елегантним інтер’єром, обладнаний сучасною плазмовою панеллю і акустичною
системою.
Зал кафе може прийняти до 80 осіб та ідеально пристосований для корпоративних зустрічей,
семінарів, тренінгів та банкетів.
Додатково додається:
 Мультимедійний проектор
 Фліпчарт
 Ноутбук та ін.
Ми піклуємося про Ваш комфорт та враховуємо всі додаткові побажання:
Зустріч та доставка з залізничного вокзалу та автовокзалу, послуги секретаря, перекладача,
фотозйомка, відеозйомка, ксерокопіювання, ламінування, оренда професійного звукового
обладнання та ін.
В залежності від схем розсадки гостей, кількість осіб, яку може вмістити зал, може змінюватися.
Пропонуємо наступні варіанти:

«Клас» - до 60 осіб

«Круглий стіл» - до 50 осіб

«Театр» - до 80 осіб

«Т-подібна», «П-подібна»
- до 60 осіб

«Ялинка» - до 45 осіб

«Кабаре» - до 60 осіб

Поруч з кафе знаходиться зручний лобі-бар з м’якими диванами, який прекрасно підійде для
відпочинку і проведення кава-пауз.

Кімната переговорів
Для заходу у вузькому колі ідеально підійде кімната переговорів, яка вміщує до 25 осіб.
Обладнання для конференцій (проектор, фліпчарт, ноутбук та ін.) надається додатково.
Пропонуємо наступні схеми розсадки:

«Круглий стіл» - до 15 осіб

«Клас» - до 15 осіб

«Театр» - до 25 осіб

Для гостей заходів пропонуємо безкоштовно:









Wi-fi Інтернет
Парковка під охороною
Плазмова панель
Акустична система
Екран для проектора
Фліпчарт
Папір та комплект маркерів для фліпчарта
Олівці.

Платні послуги:
 Оренда кафе - 100 грн./година. Мінімальний час для замовлення – 3 години.
Пакет «Безлімітний» - 600 грн/день (без обмеження часу).
 Пакет «3+2» - замовляючи 3 години конференції, Ви отримуєте 2 години у подарунок!

(Акція діє за умови придбання кава-брейка від 20 грн. за особу)
 Оренда кімнати переговорів - 50 грн. /година.
Пакет «Безлімітний» - 400 грн/день (без обмеження часу).
 Оренда проектора – 50 грн/день.
 Оренда ноутбука – 50 грн/година.

Додаткові послуги: Зустріч та доставка з залізничного вокзалу та автовокзалу, послуги
секретаря, перекладача, фотозйомка, відеозйомка, ксерокопіювання, ламінування, оренда
професійного звукового обладнання та ін. – договірна ціна.
Приємне враження від заходу завершить відмінна кухня та обслуговування за
високими стандартами.

Пропонуємо наступні варіанти харчування:
Ви можете обрати стандартні варіанти харчування або індивідуальне меню для Вашого заходу.







Кава-брейки – від 20-50 грн./людина
Сніданки – континентальний, шведський стіл – від 50 грн./людина
Бізнес-ланчі – від 30 грн./людина
Вечері – від 70 грн./людина
Фуршети – договірна ціна
Банкети – від 150 грн./людина.

Стандартні варіанти кава-пауз:
20 гривень/людина
Кава натуральна або чай
Печиво вершкове «Домашнє»
Мінеральна вода з газом або
без (0,5 л)

30 гривень/людина
Кава натуральна або чай
Мафін з чорницею
Мінеральна вода з газом або без
(0,5 л)
Канапе з ковбасою
Канапе з сиром і виноградом

50 гривень/людина
Кава натуральна або чай
Бутерброд з сиром
Бутерброд з баликом
Круасан
Канапе фруктове
Мінеральна вода з газом або
без (0,5 л)

Бізнес-ланчі:
1. Суп з локшиною
Біфштекс з яйцем
Капуста тушкована

2. Суп картопляний з грибами
Плов
Салат « Рубін»

4. Бульйон курячий з
локшиною
Млинці з м’ясом
Соління по-домашньому

5. Юшка рибальська
Зрази курячі з макаронами
Салат « Болгарський»

3. Суп з фрикадельками
Зрази картопляні з м’ясом
Салат « Монастирський»

Мы перевершимо Ваші сподівання!
Замовляйте конференції у нас:
Вул. Кириленко, 8, м. Кривий Ріг, район Довгинцево.
Телефон: (056) 404-80-13 – цілодобово.
e-mail: reservation.business@kr.accord-hotels.com.ua

www.kr-hotels.com.ua

