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 Nyugat-Dunántúl legmodernebb 
multifunkcionális csarnoka;

 Kiválóan alkalmas nemzetközi 
sportesemények, könnyű- és komolyzenei 
koncertek, előadói estek, konferenciák, 
kiállítások megrendezésére;

 Az 5500 férőhelyes lelátó egy része 
mozgatható, így szükség esetén könnyen 

RENDEZZE MEG
ESEMÉNYÉT NÁLUNK!

növelhető a küzdő- vagy előadói tér, 
csökkentve a nézői befogadóképességet;

 A küzdőtéren 1700 szék egyidejű 
elhelyezése mellett egy 30x10 méteres 
színpad felállítása is lehetséges;

 Komplett hangosítás- és fénytechnika, 
minden igényt kielégítő televíziós és 
vizuális technika áll rendelkezésre.

9027 Győr, Tóth László utca 1. facebook.com/audiarenagyorwww.audiarena.hu

A LEGJOBB
RENDEZVÉNYHELYSZÍN
BUSINESS EXCELLENCE KÖZÖNSÉGDÍJ



Aphrodite Hotel
Zalakaros - Organic Farm  - Family

Konferenciák, csapatépítő tréningek, találkozók, 
szemináriumok Zalakaros szívében

Aphrodite Hotel**** Zalakaros
0036 93/540-140 
info@hotelaphrodite.hu
www.hotelaphrodite.hu
8749 Zalakaros, Sport u. 10. 

Dolgozzon hatékonyan, pihenjen gondtalanul!

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.  



A Budai Vár szomszédságában a 75 méter hosszú, háromszintes egyedi építésű állóhajó 
különleges gasztronómiát kínál konferenciákra és rendezvényekre 500 főig. Kisebb 
tréningekhez és sajtótájékoztatókhoz a hajó tetején található, az üveggel körülölelt Télikert 
kínál tökéletes helyszínt, privát terasszal. Konferenciákhoz a Lounge termet ajánljuk 160 
főig, természetes fénnyel rendelkezik, mindkét oldalon sötétíthető ablakokkal, beépített 
LCD monitorokkal. Profi AV csapat áll rendelkezésre a nap 24 órájában.

Januári és februári rendezvényekre speciális 
 keresse értékesítő Early Bird kedvezményekért

csapatunkat! 

a Spoon The Boat Étterem és Rendezvényközpont.

Három terem, két terasz, és négy bár biztosítja mindazon rendezvények
sikerét, melyeket a hely adottságaiból kifolyólag egy magasabb szintre 
szeretnék emelni.

See you Spoon!

 a Lánchíd lábánál 
BUDAPEST SZÍVÉBEN 

1052 Budapest, Vigadó tér 3. kikötő
Tel.: +36.1.411.09.33 
E-mail: spoon@spoon.restaurants
Web: spoon.restaurant



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
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KONFERENCIÁK
• a fővárostól csupán 2 órányi távolság
• 6 db, 20-250 fő befogadására 

alkalmas rendezvényterem
• a kísérőprogramoknak csak a képzelet • a kísérőprogramoknak csak a képzelet 

szab határt

CSAPATÉPÍTÉSEKCSAPATÉPÍTÉSEK
• aktív élmények Lillafüreden 

télen és nyáron
• határtalan kalandok a Kalandparkban 

és a Libegőnél
• gasztonómiai élmények házon belül

KONFERENCIÁK

ESKÜVŐK
• pazar esküvői menü
• örök élményt jelentő programok
• jegyes fotózás festői környezetben

HUNGUEST HOTEL PALOTA****
3517 Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 1. | Telefon: +36-46-331-411, 

www.hotelpalota.hu  |  E-mail: rendezveny@hotelpalota.hu |  �facebook/hhpalota

ESKÜVŐK

Sokszínű 
rendezvények 

a mesebeli 
Lillafüreden!

KONFERENCIÁKKONFERENCIÁKKONFERENCIÁKKONFERENCIÁK



Magyarország első 
felnőttbarát szállodája, a város 

szívében, 
az Egri Termál-és Strandfürdő 

szomszédságában,
exclusive környezetben

várja vendégeit.

(bioszauna, finnszauna, alpesi 
szauna, gőzkabin, Kneipp taposó 

medence, mélymeleg pihenő)

(205 m2, beépített projector és 
vetítővászon)

Különleges szauna szeánszok

Exclusive szaunavilág

Személyre szabott masszázsok

Gourmet ételek

Személyre szabott,
egyedi ajánlatok

Stílusos, modern, szeparálható 
rendezvénytermek

Indoor és outdoor
csapatépítő programok

Zenés estek, céges partyk Dj-vel

IMOLA HOTEL PLATÁN
Gyógy-, Idegenforgalmi
és Rekreációs Központ

3300 Eger, Csákány u. 7. | Telefon: 36/513-888
info@imolaplatan.hu | www.imolaplatan.hu



Rendezvényhelyszínek 
az Ön igényeire szabva

www.cegesrendezveny.eu

•	 Budapesttől	alig	50	km		
távolságra

•	 IACC	nemzetközi		
konferencia-helyszín		
minősítésű	hotel

•	 Executive	meeting	point
•	 24	órás	business		
szolgáltatások	

•	 Timeless	wellness

Duna Relax & Event Hotel****

Oxigén Hotel****supERiOR

•	 Egertől	10	km	távolságra	
•	 Zöld	rendezvények		
specialistája

•	 Egyedülálló	Zen	spa	well-
ness	szolgáltatások

•	 Kiváló	csapatépítő		
helyszín

•	 Korszerű	technikai	
felszereltségű		
rendezvénytermek

Tündérkert Hotel***

•	 Az	Egri	borvidék		
szívében	található

•	 Kiváló	bankett-		
és	bálhelyszín

•	 Festői	környezetben
•	 Idén	felújított	épület		
a	De	la	Motte	kastély		
mellett

•	 Kizárólagos	foglalási		
lehetőség







PRÉMIUM  ESKÜVŐHELYSZÍN  
BALATONON 

DÍJNYERTES BOROK 
ÉS ÍNYENC MENÜSOR

AJÁNDÉK SZOBA  
AZ IFJÚ PÁRNAK

 
ESKÜVŐ A KRISTINUS BORBIRTOKON

 
KRISTINUS BORBIRTOK    8713 Kéthely, Hunyadi u. 99. / 06 85 539 014 / info@kristinus.hu / www.kristinus.hu





NEM CSUPÁN EGY HOTEL, 
EZ EGY ÉLETSTÍLUS...

EGYEDI ÉS EMLÉKEZETES 
RENDEZVÉNYHELYSZÍN BUDAPEST SZÍVÉBEN

konferenciák, szemináriumok, workshopok, üzleti megbeszélések 
álló és ültetett fogadások 300 főig

extravagáns ázsiai koloniális enteriőr 
ázsiai fúziós konyha 

exkluzív lounge és roof-top bár

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS RENDEZVÉNYFOGLALÁS 
event.director@buddhabarhotel.hu ∙ +36 20 776 2327

Buddha-Bar Hotel Budapest Klotild Palace ∙ H-1052 Budapest, Váci u. 34.
buddhabarhotel.hu
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 300 fő befogadására alkalmas konferenciaterem 

 4 szekció terem

 1000 m2-es wellness-részleg 

 Kékesre néző Panoráma étterem 

 Csapatépítő programok 

 MÁR  13.000 Ft/fő/éj  ártól
+ idegenforgalmi adó: 350 Ft/fő/éjszaka (18 év felett)

3234 Galyatető, Kodály Zoltán sétány 10.   Tel.: 37/576-576
E-mail: grandhotelgalya@hunguesthotels.hu

3234 Galyatető, Kodály Zoltán sétány 10.  Tel.: 37/576-576
E-mail: grandhotelgalya@hunguesthotels.hu

Távol a város zajától, az erdők övezte  
Hunguest Grandhotel Galyában igazán feltöltődhet! Egyedi  

természeti környezet, 5 hektáros park, kristálytiszta levegő...

Kérje szállodánk egyedi ajánlatát 
elérhetőségeink bármelyikén!

Félpanziós ellátással, wellnessrészleg-használattal, kedvezményes  
terembérleti lehetőséggel!

„a négy évszak  
élményszállodája”
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