CÉGES RENDEZVÉNYEK
FIREMNÉ UDALOSTI

Kľúčom perfektnej udalosti je výber správneho miesta konania. STREDISKO EURÓPA má miestnosti, ktoré sú perfektným riešením
pre organizovanie rôznych firemných udalostí, či sú to školenia, konferencie, koncoročné slávnosti, menšie - väčšie obchodné posedenia, stretnutia.

Konferenčná miestnosť „Bratislava“— 80 m2

50 osôb

80 osôb

30 osôb

30 osôb

Nájomný poplatok za miestnosť:
1. hodina
30 € + DPH
Každá začatá hodina
+ 15 € + DPH

Konferenčná miestnosť „Dunajská Streda“—130 m2

70 osôb

120 osôb

45 osôb

75 osôb

Nájomný poplatok za miestnosť:
1. hodina
40 € + DPH
Každá začatá hodina
+ 20 € + DPH

Stoly a stoličky usporiadame podľa Vašej požiadavky. Potrebujete profesionálne ozvučenie? Projektor? Stačí o to požiadať!
Vyhľadajte našu firmu a telefonicky alebo osobne Vám pripravíme prispôsobenú ponuku. Naše miestnosti sú samozrejme
klimatizované. Stavebný komplex má 30 parkovacích miest. Ak potrebujete služby ponúkané reštauráciou, obráťte sa na náš tím a
EURÓPA REST & BAR spraví všetko, aby splnil Vaše predstavy.

Mierová ulica 5523/2A, 929 01 Dunajská Streda, www.europecenter.eu, info@europecenter.eu, 031 590 28 40, 0915 587 759, www.facebook.com/europa.restbar.center/

Koncoročná slávnosť? Firemný večierok? Team Building? Výročie spoločnosti? Povedzte nám Vaše predstavy a my ich zrealizujeme. Požiadajte o ponuku! Kvalitné miesto, prijateľný cenový štandard, kvalifikovaný personál, jedlá pripravené z kvalitných surovín, gastronomické špeciality. Požiadajte o našu pomoc, spravíme Vám náladu a zvýšime úroveň udalosti zabezpečením kultúrneho programu.

V závislosti od počtu osôb alebo typu udalosti Vám odporúčame reštauráciu Európa (prízemie, poschodie) alebo terasu. Väčšina terasy
reštaurácie je pokrytá, takže udalosť je chránená pred vplyvom počasia. Ak sa nezmestíte do reštaurácie, vyberte si jednu z našich konferenčných miestností, ba i obidve.
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