
Graffit Бизнес
С опита и въображението на екипа от професионалисти и разнообразието от зали и пространства, 
сме готови да организираме конференции, обучения, презентации, бизнес срещи и събития и да 
предложим гъвкави решения, съобразени изцяло с естеството, мащаба и сферата на Вашия бизнес.

Graffit Бизнес {Бизнес център Chester}*
Бизнес център Chester (етаж 2): Многофункционален център в бизнес стил, предлагащ офис-техника  
и средства за комуникация.

Допълнителни услуги:

 > Получаване на e-mail

 > Копирни услуги

 > Изпращане на факс

 > Сканиране

Етаж

Бизнес център 
Chester

изход



Graffit Бизнес {Gallery Lounge}*
Многофункционално мултимедийно пространство с капацитет до 50 места, предлагащо разнообразни 
възможности за прожекции, визуализации и бизнес-срещи.

Етаж

Gallery Lounge

Grffit Gallery

Коктейл 50 места

Театър 36 + 1 места U - конфигурация 22 + 1 места

изход

из
хо

д



Graffit Бизнес {Зала Graffit Gallery}*
Изчистена от детайли ърбън обстановка със силна индивидуалност, което я превръща в идеалната 
платформа за стандартни и нестандартни мероприятия от всякакво естество и мащаб с капацитета си 
до 250 места.

Етаж

Гала вечер 200 места

изход

из
хо

д
Gallery LoungeGallery Lounge

Grffit Gallery

Коктейл 250 места Театър  250 места



Graffit Бизнес {Зала Carracci}*
Зала за срещи в модерен бизнес стил с капацитет до 18 места, подходяща още за малки конференции 
и презентации, оборудвана с Bang & Olufsen техника.

Етаж

Зала Carracci

изход

Заседателна зала 18 места



Graffit Бизнес {Зала The Оther Floor}*
Различната и елегантна конферентна зала с капацитет до16 места, издържана в стила на изчистената 
прагматичност.

Етаж

Зала The Other Floor

изход

Заседателна зала 16 места



* Общи условия за наемане

Наемът на всички зали включва: ползването на Wi-Fi интернет.

Хотелът предлага и наемане на професионален видеопроектор, лаптоп и друга техника.

* Бизнес кетъринг

Специални сутрешни, обедни, вечерни менюта, кафе-паузи в асортимент, пожелан от Вас, могат да 
бъдат изготвени, според повода, предпочитанията и настроенията и да бъдат сервирани във всяко 
едно от бизнес-пространствата в Хотел-галерия Графит. 

Graffit {Събития}
Graffit {Събития} е услуга, лишена от граници и определения. Тя се дефинира чрез разнообразието
от пространства и възможности, чрез персонализацията на желания и емоции, чрез креативността  
на гостите и домакините. 


