A

AKCIÓS CSOMAGAJÁNLATAINK
CÉGES DOLGOZÓI RENDEZVÉNYEKRE

HA NINCS IDEJE VESZ DNI A HELYSZÍNKERESÉSSEL,
Mi megtesszük Ön helyett.
ÍZELÍT AJÁNLATAINKBÓL:

WANTED csomag - Laza, könnyed hangulatú rendezvényhez
kialakítású,
western
hangulatú
Egy
különleges,
egyedi
bels
rendezvényhelyszín a XIV. kerületben, 100-250 f s ültetett kapacitással.
Közel 500 nm-es, részben galériázott beltér, beépített színpaddal, magas technikai
felszereltséggel.

100 f esetén:
200 f esetén már:

AKCIÓS CSOMAGAJÁNLAT:
9.990,-Ft / F + Áfa-tól
8.750,-Ft / F + Áfa-tól

Az ajánlati ár tartalma: helyszínbérlet, a létszámnak megfelel en berendezve, svédasztalos ültetett
állófogadással, korlátlan italfogyasztási lehet séggel, 7 óra id tartamra, zenés-táncos programmal.

BELVÁROSI HANGULAT

A Deák tér közelében található rendezvényterem max. 100 f s ültetett
kapacitással, 240 nm-es hangszigetelt nagytermével és a teremhez
kapcsolódó galériázott tágas el térrel várja a kedves vendégeket.

100 f esetén:

AKCIÓS CSOMAGAJÁNLAT:
12.500,-Ft / F + Áfa-tól

Az ajánlati ár tartalma: helyszínbérlet, a létszámnak megfelel en berendezve,
svédasztalos ültetett állófogadással, korlátlan italfogyasztási lehet séggel, 7 óra
id tartamra, zenés-táncos programmal, az ehhez szükséges hang és fénytechnikával.

CSAPATÉPÍT

JELLEG PROGRAMAJÁNLATUNK

Szeretett volna már belebújni Sherlock Holmes vagy Colombo b rébe?
A könnyed, izgalmas szórakozást nyújtó program, egy krimi játék, mely során a
résztvev k “színházi” helyzetekben nyomoznak a gyilkos után és tárják fel az
összefüggéseket és gy zik meg csapattársaikat igazukról vagy épp annak
ellenkez jér l.
A PROGRAMCSOMAG AKCIÓS AJÁNLATI ÁRA
350.000,-Ft-tól / alkalom + 25% Áfa
Azok számára, akik rendezvényük komplett szervezését cégünkre bízzák, 10% árengedményt adunk.
Az interaktív detektívprogram bármilyen helyszínen megvalósítható, nem igényel színházi kereteket. 25-150 f ig ajánljuk,
id tartama a létszám függvényében kb. 2 óra.

AJÁNLATAINK RÉSZLETEIR L, TOVÁBBI LEHET SÉGEKR L
ÉRDEKL DJÖN KOLLÉGÁINKNÁL!
Green Apple Event & Catering Kft.

E-mail: info@greenapple.hu

Tel: 06-1-288-0236

A 2001 évi CVIII. törvény értelmében kérjük hozzájárulását ahhoz, hogy hírlevélben rendszeresen rendezvényszervezési információval lássuk el Önt, illetve az
Ön által képviselt vállalkozást. Amennyiben a fenti információkra nem tart igényt, kérjük „leiratkozás” tárggyal szíveskedjen egy válasz e-mail-t küldeni. Ön,
illetve cége adataihoz az internet oldalakról nyilvános cím gy jtésével, vagy egyéb legális módon jutottunk. Ez az üzenet, illetve a hozzá kapcsolódó fájlok
kizárólag a címzettnek szólnak, a bennük foglalt információk bizalmasak. Amennyiben nem Ön a címzett vagy megbízottja, úgy kérjük, hogy szíveskedjen err l a
feladót haladéktalanul értesíteni, majd a levelet részére visszaküldeni. Az üzenet elküldés el tt vírusellen rzésen esett át, de a vírusmentességére nincs semmilyen
2002
garancia, ezért kérjük, ellen rizze azt. Köszönjük!

