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конферентна зала Смарт позволява разнообразни интериорни конфигурации, 
съобразени с Вашите нужди, изисквания и броя на гостите, което дава възможност 
както провеждането на събития в големи групи, така и работа в по-малки и 
свободно движение.

Тук Вие ще можете да проведете Вашите: представяния, конференции, общи 
събрания, семинари, лекции, дискусии, работни срещи, медийни събития, форуми, 
обучения, курсове, изложби, корпоративни прояви, конгреси, коктейли и други.

 

• тип киносалон – изключително подходяща форма за презентации пред голяма 
аудитория; 
• тип класна стая – удобна форма за обучения; 
• тип кръгла маса или U образна –  отлична форма за провеждането на открити 
дискусии.

Ние предлагаме конферентна зала Смарт напълно оборудвана с три мултимедийни 
проектора – Panasonic PT – VW350AJ/4000ANSY Lum, WXGA, три екрана 3*2,27м. Ligra 
Cinedomus, антистатичен мокет и дишащ акустичен таван. 
Използваните материали в интериора и климатизирането на помещението позволяват 
отличен физически комфорт, а професионално изпълненото озвучаване – добра 
чуваемост при ниски нива на излъчване. 

По време на Вашето мероприятие, ще може да разчитате на мултимедийни проектори, 
прожекционни екрани, лаптоп, флипчарт, професионално озвучаване, лазерна показалка, 
принтер, DVD. В залата има предвиден високоскоростен интернет, гардероб. Ще може да 
разчитате и на нашата напълно оборудвана бизнес рецепция.

За да можем в пълна степен да задоволим Вашите очаквания за удобство и обслужване, 
ние работим с утвърдени партньори в своята сфера и можем да предложим богат набор 
от допълнителни услуги. Ако желаете за Вашето мероприятие ще можете да добавите 
симултанен/консекутивен превод, фотографски и видео услуги. 
Ние можем да организираме кетъринг обслужване, свързано с напитки и хранене, като 
наши партньори са: ресторант и бар „Нептун“, фурни „Сладко и солено“, което гарантира 
отличен сервиз и качество на предлаганите храна и напитки.

Разположена на 280 кв.м.,

Богат набор от допълнителни услуги.
В конферентна зала Смарт Вие лично имате 
възможността да изберете конфигурацията на 
залата, съобразно желанията Ви:

Конферентна зала Смарт е най-новата и с най-съвременно оборудване зала за събития в град Бургас


