
Holiday Inn Sofia предлага избор на зали за провеждане на конференции и други 

събития без конкуренция. Независимо дали резервирате зали за конференция, бизнес 

среща или зала за сватбено тържество, при нас ще намерите всичко необходимо. 

Нашите специални организатори (домакини) на събития ще уредят всичко до май-

малки подробности – от информационно-технологичното осигуряване до идеалната 

подредба на помещението. Ние сме изцяло на Ваше разположение по време на самото 

събитие, за да гарантираме гладкото му протичане и да съдействаме при необходимост 

от посрещане на допълнителни лектори, закупуване на цветя или поръчка на таксита 

преди отпътуване. 

Многофункционални решения – Конферентните ни пакети включват наем на зала, 

разнообразни кафе паузи,  обяд, екран, LCD проектор, флипчарт, достъп до интернет, 

паркиране и канцеларски материали – химикалки, бележник за записки, комплект от 

първа необходимост за мероприятието. Офертата се препоръчва за семинари, 

конференции, обучения, специални тематични събития, презентации, международни 

срещи и други. 

 

Решения за добро настроение – В Holiday Inn вярваме, че доброто качество, чистата и 

вкусна храна допринасят за сигурния успех на всяка среща, повдигайки духа и 

настроението на участниците. Независимо дали бихте искали да хапнете на крак или да 

се насладите на разточителен обяд, в нашето меню ще откриете непретенциозни, но 

изключително вкусни предложения – от изкушаващи хапки до доказали се във времето 

класически ястия, приготвени с най-вкусните съставки. 

 

Възможности за изхранване – международна и местна кухня. Храната, която наистина 

желаете! Новите ни менюта за работни обеди SIMPLY UPLIFTING включват сандвичи 

и тортили, топли ястия, салати и десерти. Ако желаете, можете да впечатлите гостите 

си със специални тематични менюта с предложения от италианската, баварската, 

средиземноморската и други кухни. И тъй като храната, която сервираме, трябва да 

бъде прекрасна както на вкус, така и на вид, ще се погрижим за прекрасната подредба 

на чиниите. Ако предпочитате вечеря в ресторанта, в него ще откриете друго 

вдъхновяващо меню, което ще Ви помогне да възстановите енергийните си нива. 

Просто обсъдете възможностите с Вашия представител за организацията на събитието. 

Многобройни възможности за кафе паузи, отговарящи на индивидуалните изисквания 

на клиента – Впечатлете гостите си, превръщайки кафе паузите в закуска или 

добавяйки допълнително освежаващи пресни плодове – дайте размах на въображението 

си и оставете незабравим спомен в участниците. 

 

Специални екипи по продажбите и място за срещи – специално проектирани 

пространства за срещи с кетъринг от хотела и специалист по продажбите, и екип, който 

ще се грижи за храната и напитките по време на мероприятието. Резервацията е лесна – 

разговаряйте с представителя, отговорен за организацията на събития в хотела на тел 

+359 (0) 2 807 07 07, изпратете запитване на info@holidayinnsofia.bg или използвайте 

формуляра отляво. 

 Кафе-пауза за добре дошли 

Чай и кафе, вода в кани; мини баници със сирене, селекция от малки сладки 



Сутрешна кафе-пауза 

Чай и кафе, вода в кани; шоколадови браунита, селекция от малки сладки 

Бизнес обяд или вечеря на бюфет 

Избор от предястия, супи, основни ястия, придружаващи ястия и десерти, 

минерална вода 

Следобедна кафе-пауза 

Чай и кафе, вода в кани; профитероли с карамелен крем, селекция от малки 

сладки 

 Освежителни напитки 

Вода в кани през целия ден 

 Техническо оборудване 

Флипчарт, LCD проектор, екран, достъп до интернет и паркинг 

 Канцеларски материали 

Бележници за записки, табели с имената на участниците, химикалки и комплект 

от първа необходимост 

 Примерен бизнес обяд на бюфет 

Мариновани зеленчуци (салата антипаста) 

Овкусена смесена зелена салата 

Гръцка салата 

Салата с кускус и зеленчуци 

Кьопоолу 

Доматена супа с босилек 

Пилешки гърди с кремообразен сос с кисело мляко 

Свинска яхния с гъби и лук 

Бяла риба на пара с лимоново маслен сос 

Зеленчуци с масло 

Картофи на пара с пресни подправки 

Паста със сос от домати и пипер 

Селекция от пресни плодове, кейк с шоколадов мус, сиропиран кейк 

Банкети и кетъринг в Holiday Inn София 

Изключителните интериорни решения на банкетните зали и помещения ги правят 

подходящи за тържества, на които могат да присъстват от 2 до 275 гости. 

Holiday Inn София предлага неизменно високи стандарти и качество, които в съчетание 

с обслужването от специален мениджър „Празнични събития“ и гъвкавите 

възможности за изхранване на гостите, превръщат хотела в идеален избор за Вашето 

събитие. 

Независимо дали планирате сватбен прием, рожден ден или коледно празненство, 

церемония по връчване на награди, абитуриентски бал, вечеря на асоциация или 

кръщене, ние ще Ви предложим най-доброто решение. 

Постигнете най-доброто. А след това го повторете! 

Помислили сме и за най-малкия детайл. Независимо дали сте домакин на среща на 

търговски представители или на неформална среща с бизнес партньори, ние знаем 

всичко за планирането и организацията на събития и можем да Ви помогнем в 

планирането на неповторимо и запомнящо се събитие от момента на първия контакт до 



края на срещата. Нашите услуги и експертен опит са гаранция за уменията ни да 

поставим акцент върху най-важното – успехът на Вашето събитие. 

 


