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1. Цени на конферентните зали:

    

Зала 1 - лекционна                             30 лв     60 лв      100 лв
капацитет: до 18 човека
площ: 38,5 м2

Зала 2 - “кръгла маса”                        30 лв     60 лв      100 лв
капацитет: до 18 човека
площ: 44 м2

Зала 3 - “кръгла маса”                        30 лв     60 лв      100 лв
капацитет: до 18 човека
площ: 40 м2

Зала 1 и 2                                           40 лв    100 лв     130 лв
капацитет: до 50 човека
площ: 82,5 м2 

Зала 1, 2 и 3                                          -          200 лв    200 лв
капацитет: до 110 човека
площ: 122,5 м2 

1 час    1/2 ден    1 ден
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2. Цени на допълнителни услуги:

    

флипчарт                                           15 лв     20 лв      30 лв

лаптоп                                                25 лв     50 лв      90 лв

MMProjector                                          25 лв     50 лв      90 лв

стенен екран 180см х 180см                  15 лв     20 лв      30 лв

1 час    1/2 ден    1 ден

•Кафе пауза в няколко 
варианта:

 
                - кафе, 

минерална вода или 
безалкохолна напитка - 

2,95лв

                 - кафе, 
минерална вода или 

безалкохолна напитка, 
банички или кроасани - 

4,50 лв

                 - кафе, 
минерална вода или 

безалкохолна напитка, 
студен или топъл 
сандвич - 5,90 лв

 
•Работен обяд

супа с основно ястие - 
6,50 лв 

•Организиране на тийм 
билдинг

•Организиране на 
събития

•Организиране на after 
work party



3. Разположение на залите:
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4. Описание и предимства:

* Предимството на конферентните зали е, че всичко е разположено на един етаж - конферентни зали, 
кафе, тераса, тоалетна, асансьор.

* Осигурен е лесен достъп за кафе паузите в кафето към залите, както и тераса, която е подходяща за 
финални коктейли през по-топлите дни от годината. През зимата има обособено закрито място за 
пушене.

*Залите позволяват различни конфигурации, както и възможността до обяд те да бъдат ползвани в едни 
вид, а след обяд да се преподредят, в зависимост от целите на събитието Ви.  

* Възможност за излъчване на лекциите от залите на телевизорите в заведенито, така и ежедневните 
клиенти на заведението могат да наблюдават лекциите Ви.

зала 1зала 2зала 3

кафе зона

тераса

мобилна преграда

www.bpr.bg


