KÜLÖNLEGES
RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK
AZ EGYSZÜLŐS
KÖZPONTBAN

BÉRELHETŐ
HELYSZÍNEK

EGYSZÜLŐS
KÖZPONT MINT
RENDEZVÉNYHELYSZÍN
Az Egyszülős Központ egy
frissen felújított, különleges
hangulatú közösségi tér
a város szívében, összesen
350 m2 alapterületen,
többféle közösségi funkcióval,
tömegközlekedéssel is jól
megközelíthető helyen.
A 120 évvel ezelőtt épült
kávéház tágas modernizált
terében harmonikusan van jelen
a 21. század hangulata, legyen
szó a kávézóról, a játszóházról
vagy a közösségi irodáról.
Járja be a helyszínt:
https://magicview.hu/virtualtour/
egyszulos-kozpont

TÁRGYALÓ
(FÖLDSZINT)
10-12 FŐ
Milyen típusú
programokhoz ajánljuk?
•
•
•

1

üzleti tárgyalások
munka megbeszélések
kiscsoportos tréningek

2

KONZULTÁLÓ
(EMELET)
12-15 FŐ
Milyen típusú
programokhoz
ajánljuk?
•
•
•

2

nagyobb létszámú
üzleti megbeszélések
oktatások
képzések
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KÖZÖSSÉGI TÉR
(FÖLDSZINT)
40 FŐ
Milyen típusú
programokhoz ajánljuk?
•
•
•
•
•

KÁVÉZÓ (FÖLDSZINT)
60-65 FŐ

szakmai előadások
árubemutatók
céges programok
művészeti programok
partnertalálkozók

Milyen típusú
programokhoz ajánljuk?
•
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•
•

JÁTSZÓHÁZ (FÖLDSZINT)
12 FŐ
Milyen típusú
programokhoz ajánljuk?
•
•

gyerekprogramok
születésnapi partik

•

4

•

5

konferenciák
szakmai workshopok
díjátadó ünnepségek
partner reggelik
állásbörzék
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KÖZÖSSÉGI TÉR + KÁVÉZÓ
(FÖLDSZINT) 100 FŐ
Milyen típusú
programokhoz ajánljuk?
•
•
•
•
•
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•

művészeti programok
árubemutatók
kiállítókkal egybekötött
rendezvények
VIP találkozók
workshopok
könyvbemutatók
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BÉRELHETŐ ESZKÖZÖK

TEREMBÉRLETI
ÁRAK
Terem
Tárgyaló (földszint)
Konzultáló (emelet)

Méret
21 m2
20 m2

Óradíj
(hétköznap)
4 000 Ft
4 000 Ft

Óradíj
(hétvégén)
5 000 Ft

•

projektor

600 Ft/óra

•

laptop

1 000 Ft/óra

•

projektor + laptop

1 400 Ft/óra

•

flipchart tábla lappal és filctollal

450 Ft/óra

•

minden további lap

100 Ft/lap

5 000 Ft

KÖTELEZŐ SZOLGÁLTATÁSOK
Kistárgyaló (emelet)

13 m2

3 000 Ft

3 800 Ft

Közösségi tér (földszint)

50 m2

8 000 Ft

10 000 Ft

Ügyelet
a Központ hivatalos nyitvatartási idején túli
(19 óra utáni) időszakra kötelező ügyelet díja
4 000 Ft/alkalom

Játszóház

34 m2

7 500 Ft

9 500 Ft

Kávézó

85 m2

15 000 Ft

17 000 Ft

Kávézó+ Közösségi tér

135 m2

20 000 Ft

23 000 Ft

A bérleti díj az alábbi
berendezési eszközöket
is magában foglalja
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•

kávéházi székek

•

fehér műanyag székek

•

kávéházi asztalok

•

íróasztalok

Takarító ügyelet
3 000 Ft/óra/fő
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KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
Hangosítás
Az Egyszülős Központ professzionális
hangtechnikai berendezéssel rendelkezik, amely
a legmagasabb technikai elvárásoknak is megfelel.
Alapcsomag
1 fő technikus

15 000 Ft/alkalom

Hangtechnika
(hangszórók, keverőpult,
vezeték nélküli mikrofon)

13 000 Ft/alkalom

Teremrendezés

5 000–10 000 Ft

CATERING SZOLGÁLTATÁS
Az Egyszülős Központban tartott
rendezvényekhez, programokhoz
catering szolgáltatást is tudunk
biztosítani kizárólagosan
a Nyolcharminc Kft-n keresztül.
Egyedi esetekben külsős catering
igénybevételére csak lelépési díj
ellenében van lehetőség.

Parkolási lehetőség
Corvin Plaza parkolójában (200m)
Fotós
Kérés esetén a programokhoz fotóst is tudunk biztosítani.
A szolgáltatás árát az egyedi igény alapján tudjuk megadni.
Hostess szolgáltatás
Lehetőség van hostess szolgáltatás igénybevételére is,
a szolgáltatás ára nyolcórás időtartamra 12 000 Ft.
Dekoráció
Vállaljuk virágdekoráció vagy virág-gyümölcs dekorálás
elkészítését, amelynek árát előzetes egyeztetés
után tudjuk megadni.
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Áraink az Áfát nem tartalmazzák.
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A RENDEZVÉNY FELMONDÁSÁVAL
KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
A kötbér mértéke:
•

a rendezvény kezdő napját megelőző
20. és 29. nap közötti felmondásnál
a bruttó bérleti díj 30%-a

•

a rendezvény kezdő napját megelőző
10. és 19. nap közötti felmondásnál
a bruttó bérleti díj 60%-a

•

a rendezvény kezdő napját megelőző
5. és 9. nap közötti felmondásnál
a bruttó bérleti díj 90%-a

•

a rendezvény kezdő napját megelőző
5 napon belül történő felmondásnál
a bruttó bérleti díj 100%-a.

Ha szeretné megrendelni
a szolgálatásainkat vagy kérdése van,
kérjük, keresse Sekoulopoulu Mártát
a +36 30 533 3619 telefonszámon
vagy írjon a seku.marta@egyszulo.hu
e-mail címre.

MIÉRT ÉRDEMES
NÁLUNK SZERVEZNIE
PROGRAMJÁT?
•

•

•

•

•
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mert helyszínünk a város
központjában, tömegközlekedéssel is jól megközelíthető
helyen van
mert a belső design igényes és
kifinomult: a falak, bútorok és
árnyékolók illeszkednek a hely
valaha nagypolgári miliőjéhez,
ahová hatalmas ablakokon
árad be a napfény
mert légkondicionált,
hangszigetelt és elválasztható
terek vannak
mert a különböző befogadó
képességű helyszínek
mindenki igényét kielégítik
mert a helyszínen adott
a catering szolgáltatás

•

mert professzionális
hangtechnikát biztosítunk

•

mert modern berendezési
tárgyaink, bútoraink
a legmagasabb színvonalú
eseményeknek is megfelelnek

•

mert egy olyan egyedülálló
helyszínt vesz igénybe,
amelynek társadalmi
szerepe hiánypótló nemcsak
Magyarországon, hanem
Európában is

•

mert igény szerint
gyerekfelügyeletet is
biztosítunk vendégeinknek

•

mert wifi is van
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1085 Budapest,
Üllői út 30.

|

egyszulo@egyszulo.hu
www.egyszulo.hu
+36 1 400 9217

