ЕСЕНС ЦЕНТЪР ОТЛИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА СРЕДА ЗА ВДЪХНОВЯВАЩО ОБУЧЕНИЕ.
Excellent professional environment for inspired educa on.
Learn.Change.Feel.Meet.Relax.Grow.Inspire.Expand.Socialize.
Есенс център се намира в идеалния център на София /ул. „6ти септември“ 37/ и предлага зали подходящи
за бизнес тренинги, лекции, семинари, презентации и събития с разнороден характер.
Сградата е самостоятелна, със собствен вътрешен двор, разположена в среда на зеленина и тишина.

Центърът разполага с голяма семинарна зала за 120 човека, тренинг зала за 40 човека и още четири
зали за обучения в малки групи за около 15-20 човека, както и клубно пространство за организиране на
събития в неформална среда.
Есенс Център се грижи за клиентите си и предлага допълнителни услуги като различни варианти на
подреждане на залите, техническо оборудване (мултимедия и озвучаване), кетъринг (кафе-паузи, обяди,
коктейлни хапки), преводач и озвучител.
В Есенс Център се провеждат фирмени бизнес обучения, професионални специализации и квалификационни курсове, семинари за личностно развитие, езикови курсове по метода „Сугестопедия“, лекции,
презентации и др.
Обратната връзка, която получаваме от нашите клиенти е, че се чувстват комфортно и уютно в Есенс
център, а събитията им се случват професионално, успешно и с лекота, благодарение на добрите условия
и работата на екипа ни.

КОНФЕРЕНТНИ И УЧЕБНИ ЗАЛИ
Самостоятелна сграда с двор, в среда на зеленина и тишина, специално създаден за нуждите
на вашето перфектно събитие или обучение.
В идеалния център на София, в близост до метростанция и охраняем паркинг.
Залите са с естествено осветление и без вътрешни колони.

ЗАЛИ

1/2 ден
(08:00-13:00 или
13:30-18:30)

Цял ден
(08:00-17:00)

Вечер
(19:00-22:00)

Семинарна зала -

50

240 лв.

360 лв.

120 лв.

Семинарна зала -

50

360 лв.

540 лв.

180 лв.

120 лв.
160 лв.

180 лв.
240 лв.

60 лв.
80 лв.

Уъркшоп зала 20
Допълнително оборудване

80 лв.

120 лв.

40 лв.

Мултимедия с дистанционно и показалка + екран

30 лв.

20 лв.

Флипчарт
Озвучаване/микрофони

50 лв.
безплатно

60 лв.

100 лв.

30 лв.

Трейнинг зала -

20

Трейнинг зала -

20

Високоскоростен интернет/WiFi

безплатно

Вода/чай

безплатно

Охраняем паркинг в близост
Кетеринг

2 лв./час

Кафе-пауза /кафе, чай, плодове, сладки и соленки/
Куверт за обяд/вечеря - различни варианти
Клубно пространство за неформални срещи - 40 м2

12 лв./цял ден
2.5 лв./на човек
10 - 20 лв./на човек
30 лв./час

Всички цени са без ДДС.
Настоящата ценова листа влиза в сила от 01.01.2016г.

"Есенс Център" предоставя възможност за изготвяне на
индивидуални оферти, според заетостта на помещенията.
За контакт: Теодора Антонова, тел. +359 988 878899,
гр. София, ул.“6ти септември“37
antonova@essence-center.com
www.essence-center.com

2 лв./час

