ЗА ВАШАТА КОНФЕРЕНЦИЯ, МЕРОПРИЯТИЕ, СЕМИНАР, ТИЙМ
БИЛДИНГ, КОНГРЕС, БИЗНЕС ПЪТУВАНЕ И ДРУГИ
в хотелски комплекс “Сънсет Ризорт”, гр. Поморие
Вече 10 години, ние се отдаваме на мисията да вдъхновим всяко Ваше мероприятие,
конференция или специално събитие, чрез разнообразие от пространства и възможности,
чрез персонализация на желания и емоции, чрез креативността на гостите и домакините.
От компактно семпло мероприятие, мениджърска среща, мащабна конференция и
симпозиум

до тийм билдинг, гала вечеря или официален коктейл, ние ще ги направим

впечатляващи и запомнящи се, защото всяко събитие има нужда от индивидуалност и
иновативност.
Обърнете се към нас и в рамките на 24 часа ще Ви направим преференциална оферта,
съобразена с Вашите конкретните изисквания.
Ние можем да Ви предложим:
 две различни по капацитет конферентни зали
 целодневно или почасово ползване на зала
 техническо оборудване – флипчарт, екран, мултимедия, озвучаване
 безжичен интернет
 възможност за подредба на залата според Вашето желание
 техническо лице за съдействие по време на мероприятието
 личен координатор при подготовката на Вашето специално събитие
 кетъринг в залата
 разнообразие от кафе паузи
 обяд/ вечеря на бюфет или гала вечеря със сет меню
 място за Вашите рекламни материали при предварителна заявка
 разнообразни възможности за прекарване на свободното време:
самостоятелен плаж, СПА процедури, анимация и др.

Варианти за Кафе пауза:
Цените са с включен ДДС в размер на 20%.
 Зареждане на залите с минерална вода – 2 лв./човек.
 Мини кафе пауза – 4 лв./ човек на кафе пауза;
Включва минерална вода и шварц кафе.
 Стандартна кафе пауза – 8 лв./ човек на кафе пауза;
Включва шварц кафе, чай, минерална вода, сладки и соленки.
 Кафе пауза „Спешъл“ – 10 лв./ човек на кафе пауза;
Включва шварц кафе, чай, минерална вода, натурален сок, безалкохолни напитки, сладки и
соленки.
 Кафе пауза „Спешъл +“ - 12 лв./ човек на кафе пауза;
Включва шварц кафе, чай, минерална вода, безалкохолни напитки, дребни сладки и
соленки, сезонни плодове.
Наем и описание на конферентни зали:
Цените са с включен ДДС в размер на 20%.
„Емералд”
апартхотел „Делта”

„Сигма”
апартхотел „Сигма”

Капацитет

до 500 места

до 80 места

Наем на час

200 лева

80 лева

Наем един ден

750 лева

300 лева

Наем два дни

1200 лева

500 лева

Оборудване,
включено в
цената

2 стационарни екрана /3 м х 2 м/

подвижен екран /1.5 м х 2 м/

озвучителна система
мултимедия, флипчарт, катедра, 2 безжични микрофона

Паркинг или подземен гараж на територията на комплекса – цена 6.00 лева на ден до
изчерпване на свободните места.

