EXKLUZÍV

EXKLUZÍV

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK
2016. TAVASZ
Kiadja: QUICK FIX Bt.
1053 Budapest, Királyi Pál u. 16.
Szerkesztô: Horváth Ágnes
rendezveny@rentit.hu
Együttmûködô partner: Europrinting Kft.

A rendezvények tökéletes helyszíne
A gyönyörű környezetben található Avalon Park kiváló választás konferenciák, céges és családi rendezvények helyszínéül, hiszen
három különböző méretű konferenciatermet is kínál, melyek a legmodernebb audiovizuális technikával felszereltek.
Konferencia Központ:

Avalon Ristorante különterme:

Avalon Resort & Spa konferenciaterme:

• 200 fő befogadására alkalmas
méretek:
- fogadó helyiség: 65 m2,
- előadói terem:167 m2,
- galéria: 40 m2,
• hozzá tartozó hatalmas terasz
• extra méretű videófal
• laptop (igény szerint)
• érintőképernyős flipchart tábla,
• presenter
• vezeték nélküli kézi és fej mikrofonok
• high-tech hangosítás.
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100 fő befogadására alkalmas
114 m2-es alapterület
presenter
vezeték nélküli kézi és fej mikrofonok
extra méretű videófal
igény szerint laptop
high-tech hangosítás

60 fő befogadására alkalmas
78 m2-es alapterület
presenter
vezeték nélküli kézi és fej mikrofonok
igény szerint laptop
high-tech hangosítás
full HD kivetítő és motoros vetítővászon,
2016. májustól foglalható

...és amit még nyújtunk termeinkben:
•
•
•
•
•
•

videokonferencia megvalósítása a világ bármely pontjára
ingyenes WIFI hozzáférés a park egész területén
egyedi ajánlatok a beérkező igények és kérések alapján
teljes körű rendezvényszervezés és lebonyolítás
profi, kvalifikált, udvarias csapat
kikapcsolódási lehetőség
(egyéni és szervezett gokart verseny Európa egyik legmodernebb elektromos gokartpályáján)

• étkezés és menüsor kialakítása az Avalon Ristorante séfjének közreműködésével
• díjmentes parkolás

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
www.avalonpark.hu
ELÉRHETŐSÉGEK
ertekesites@avalonpark.hu
Tel.:0646/200-241
Darab Dóra: 0620/217-1586
Tóth Renátó: 0620/666-5440

Agárdi Popstrand – Napsugár Strand szolgáltatásai:
30–4000 fő részére, kizárólagos területhasználattal,

az egyik legjobban megközelíthető rendezvényhelyszín!
Céges családi nap, összetartás/csapatépítés és jutalom party
• lány- és legénybúcsú, névnapi és születésnapi party,
a koncerteken és hétköznap is • catering, kívánság szerint
• vízparti, gyepszőnyeges
természeti környezet

DANCE BEACH PARTY A VÍZPARTON
MINDEN KOROSZTÁLYNAK,
A KONCERTEK UTÁN ÉS PÉNTEK ESTÉNKÉNT!

• koedukált sportolási
lehetőségek
(strandröplabda,
kosárlabda, lábtenisz,
foci, asztalitenisz,
vízi sporteszközök)
• vízparti bogrács party,
tábortűz, retro házibuli
• színpadok, hangosítás
(JBL, Dynacord, Yamaha,)
nagy teljesítményű
projektor

e-mail: turbokj@popstrand.hu

Dolgozzon hatékonyan, pihenjen gondtalanul!
Konferenciák, csapatépítő tréningek, találkozók,
szemináriumok Zalakaros szívében
Projektor, vászon, flip-chart, írás- és diavetítők, TV, CD,
DVD vetítés, fénymásoló, hangosítás, videó-konferencia,
pinwand, lézerpálca, pulpitus, sötétítés, klíma.
Egyedülálló, hogy szállodánk éttermében a saját farunkon
megtermelt, mindig friss alapanyagokból készült, ízletes
ételek kerülnek vendégeink asztalára.
Külső helyszín szállodánk Történelmi Kalandparkja. Lovas
szekérrel szállítjuk vendégeinket, akik lovagolhatnak,
íjászkodhatnak, quadozhatnak, saját készítésű sajtokat,
kolbászokat, felvágottakat kóstolhatnak. Testközelből
megismerhetik a farmunkon élő állatokat.

Aphrodite Hotel
Zalakaros -

Organic Farm - Family

Aphrodite Hotel**** Zalakaros
0036 93/540-140
info@hotelaphrodite.hu
www.hotelaphrodite.hu
8749 Zalakaros, Sport u. 10.
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Bodor Major Lovas- és Szabadidőpark
2021 Tahitótfalu, Szentendrei-sziget, Hrsz. 091., GPS: N47°46’ – E19°
Tel: +36-26-585-005 / Fax: +36-26-585-006 / Mobil: +36-30-544-2233
info@bodormajor.hu / www.bodormajor.hu

A testi, lelki és mentális felfrissülés új szentélye
A szálloda, 2011-es megnyitása óta szolgálja ki a szabadidős és üzleti turisták igényeit egyaránt.
A létesítmény stílusa modern, formabontó kialakítása és eleganciája új látványt és színfoltot képvisel.
• 97 darab Superior szoba
• Junior és luxuslakosztályok
• 900 m2-es wellness részleg:
- Úszó, élmény, gyermek és gyógyvizes medencék
- Szaunavilág 8 darab kabinnal
- Fitness terem
• Wellness- és gyógykezelések
• A’la carte különlegességek és svédasztalos kínálat
• Zárt parkoló

Egyik fő profilunk a konferenciák szervezése és lebonyolítása
Szállodánk alkalmas nagyobb konferenciák megrendezésére akár 200 főig, de termeink
lehetőséget kínálnak kisebb tréningek, boardmeetingek, szűkebb körű üzleti tárgyalások
vagy akár családi rendezvények megvalósítására is.
• Konferencia- és szekciótermek természetes
megvilágítással
• Konferenciaszolgáltatások
• Modern technikai háttér
• Catering (welcome falatkák, kávészünetek,
ebéd, gálavacsora, széles italkínálat)
• Szélessávú WIFI hálózat
• Szabadidős programok
(bor- / pálinkakóstoló,
DJ & Karaoke, élőzene, stb.)

Hotel Atlantis****superior
4200 Hajdúszoboszló, Damjanich utca 10.
E-mail: info@hotelatlantis.hu • Telefon: 06-52-899-930; 06-52-899-931
www.hotelatlantis.hu

Ideális rendezvényhelyszín? Önnek ennél több jár!

CARAMELL EVENT

E

több mint rendezvény

A legnagyobb üzletek nem online köttetnek! Döntő jelentőségű
a személyes jelenlét és meggyőzőerő, valamint az ideális helyszín.

gy jól megszervezett esemény kiváló alkalmat teremt a vállalat
szakmai hozzáértésének demonstrálására. A meghívott meglévő
és leendő ügyfelek, partnerek a rendezvény alapján könnyen
formálnak véleményt magáról a cégről, a kialakult személyes
kapcsolatok pedig a jó üzletkötések elengedhetetlen feltételei.
Szeretné elbűvölni üzleti partnereit, vagy éreztetni megbecsülését
kollégáival? A rendezvény sikere nem csak a konferenciaajtók
mögött dől el. A teljes szállodai tartózkodás mély benyomást hagy
majd vendégeiben: mi a teljesség élményét kínáljuk Önnek és
partnereinek!
A 2016 tavaszán nyíló Caramell Premium Resort 400 fős stílusos
konferenciaközpontja prémium minőségű szolgáltatásaival, modern
wellness-oázisa, VIP ayurveda kezelői és vadonatúj tematikus a’ la
carte étterme a szakmai programok után garantálják az érzékek
teljeskörű kényeztetését, erősítve az Ön cégének hírnevét.
Ne érje be kevesebbel! Caremell Event – több mint rendezvény!
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9740 Bükfürdő, Európa u. 18.
Telefon: +36 94 558 030
E-mail: info@caramell.hu
Web: www.hotelcaramell.hu
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9740 Bükfürdő, Európa u. 18.
Telefon: +36 94 558 030
E-mail: info@caramell.hu
Web: www.hotelcaramell.hu

Buda központi részén elhelyezkedő szállodánk egyedülálló üvegfalú különterme
és csodálatos belső kertje ideális helyszín céges tréningek, előadások,
termékbemutatók, családi és baráti rendezvények lebonyolítására.
Szobáink kényelmes pihenést biztosítanak a rendezvény résztvevőinek!

Hotel Mediterrán
1118, Budapest, Budaörsi út 20/a
Tel.: +36-1-372-7020 Fax: +36-1-372-7021
www.hotelmediterran.hu
sales@hotelmediterran.hu

A „Bükk gyöngyszeme”!

MEGÚJULT BELSŐ,
PATINÁS KÜLSŐ
v Romantikus környezet
v Élménydús programlehetőségek
v Kétágyas szobák és lakosztályok,
akár jakuzzival és kandallóval
v Hangulatos étterem és terasz
v Ingyenes szobai Wifi internet
v Légkondícionált konferenciatermek
v Csendes wellness élménymedencével, sókamra
v Gőz-, finn- és infraszauna, jakuzzi,
merülő- és taposómedence
v Bowling, biliárd, darts
v Szállodánk SZÉP kártya elfogadóhely
v Lillafüredi Sport- és Kalandpark
Szállodától pár száz méterre található
új élményparkban különleges attrakciók
közül válogathat
v Lillafüredi Libegőpark
Libegő, tematikus sétaút, extrém túrák
két keréken

3517 Lillafüred, Erzsébet sétány 1. • Telefon: 46/331-411 • Fax: 46/533-203 • hotelpalota@hunguesthotels.hu

Budapest egyik leggazdagabb múlttal rendelkező,
112 éves étterme, a mÁtyÁs pinCe étterem
meg újulva, a 21. század elvárásainak megfelelően,
de a történelmi értékek megtartása mellett várja
a kulináris élvezeteket kedvelőket.
Állandó ingyenes programok

• Esténként 19:00 órától éjfélig, – valamint
szombaton és vasárnap ebédidőben is –
a Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett
Lakatos Vilmos és cigányzenekara muzsikál
• Folklór táncműsor minden szerdán
és csütörtökön este 20:00 órától

Céges rendezvények

partnertalálkozók, sajtótájékoztatók, év végi rendezvények
/karácsonyi vacsorák/, exkluzív díszétkezések, munka
ebédek és vacsorák, bor és pálinkakóstolók, borvacsorák
CsalÁdi rendezvények

esküvők, születésnapi és névnapi partik, évfordulók,
ültetett és büfésztalos rendezvények
tökéletes helyszíne!

Az étterem maximális befogadóképessége ültetett
vendéglátás esetén 300 fő, ami négy különböző
kapacitású teremben oszlik el.

Történelmi múltat idéző belső tér és varázslatos,
modern konyhaművészet, ez adja és őrzi
a Mátyás Pince utánozhatatlanságának örök titkát.

112 éves múlt, megújult külsô

mÁtyÁs pinCe étterem
1056 Budapest, Március 15. tér 7.

+36-1-266-8008
+36-30-952-1737
email: sales@matyaspince.hu
www.matyaspinCe.eu

Misefa kastélyszálló
A

Zalai Dombvidék Principális-völgyében a 76-os főút mellett található XIX. századi klasszicista pompájú kastély csehsüveg boltozatú hajdani 300 m2-es borospincével,
80 m2-es konferenciateremmel, hasonló nagyságú kandallóval díszített könyvtárteremmel, Biedermeier étteremmel, télikerttel, kültéri medencével, és teraszhelyiségekkel remek helyszínt biztosít esküvőkhöz, lakodalmakhoz.
A kastély dísze a környezetébe telepített több mint 200 éves őspark amely rendezvények különlegességeként megfelelő hátteret biztosít.
A kastély mellett 4 hektáros 7 éve telepített Arborétum található, melyben az ifjú pár
(előzetes megbeszélés szerint) saját fa ültetésével gazdagíthatja a gyűjteményt.
A fenséges látványt nyújtó régi kastélyhoz méltó emeleti és földszinti részt összekötő
szőnyeggel borított lépcsőről levonulva minden menyasszony igazi hercegnőnek érezheti
magát.
A kastély közvetlen közelében elhelyezkedő körhalastó valamint a horgásztó csodálatos környezetet biztosít esküvői fotózásra!
A szálló 2 db nászutas lakosztállyal is rendelkezik.

Misefa Kastélyszálló
H-8935 Misefa, Béke u. 2. ∙ Telefon: +36 92 367-009, +36 30 422-5658 ∙ E-mail: misefakastelyszallo@gmail.com

400 fős

nagyterem

230 főt

befogadó
konferenciaterem

120 fős

rendezvényés kiállítóterem

További

8 különböző méretű és

befogadóképességű szekcióterem

A kor elvárásainak megfelelő technikai háttér, igényes
belső kialakítás és tetszőlegesen osztható terek
biztosítják a rendezvények legmagasabb szintű
megvalósítását. Közel 400 fős nagytermünk, 230 főt
befogadó konferenciatermünk és különböző méretű
rendezvénytermeink ideális helyszínt biztosítanak
konferenciák, céges és üzleti események, tréningek
lebonyolítására.
Ajánlatkérés és foglalás:
Telefon: +36-70/466-1888
E-mail: ertekesites@muza.hu

www.muza.hu

A RENDEZVÉNYEK
ZÁSZLÓSHAJÓJA

Közép-Európa legfelszereltebb
folyami rendezvényhajója:
• konferencia
• termékbemutató
• kiállítás
• protokoll esemény
• bankett
• céges rendezvény
• esküvő

EURÓPA HAJÓ
A rendezvények zászlóshajója

A

LEGNAGYOBB
ÉS A

LEGTÖBB FÉLE

RENDEZVÉNYHAJÓ
A Duna legszebb flottája - vintage és modern hajók sora várja, hogy az ön rendezvényének méltó helyszíne legyen.
Válassza a teljeskörű kiszolgálást és a verhetetlen minőséget.

www.pandeck.hu

