
КОНФЕРЕНЦ-СЕРВІС

EDUCATION HUB
ПРОСТІР ТВОГО РОЗВИТКУ



Назва залу:

Площа, м²: 60 40 20

Кількість місць: 50 20 12

Кількість столів: 10 6 2

Вартість години: 750 грн 600 грн 300 грн

Вартість 9 годин: 5 500 грн 3 000 грн 2 000 грн

При оренді залу CITY  – безкоштовно надаємо зал CREATOR 
та хол для організації кава-брейків

CITY
зал зал

TECHNIC
зал
CREATOR

У вартість входить:
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Схема хабу



Ноутбук для спікера + клікер

Фліпчарт + 20 листів + маркери

Звуковая система + мікрофон

Магнітна дошка з магнітами

Стіни для записів

До 55 місць

10 столів

Екран

Проектор

Кондиціонер

Wi-Fi

Кулер з водою + пластикові стакани

Послуги адміністратора

Технічна година безкоштовна

(30 хвилин до та після заходу)

Ви можете принести свою флешку з презентацією у форматі «PowerPoint»,  а решту - зробимо ми ☺

CITY
зал

У вартість входить:



зал «CREATOR»зал «CITY»

зал «CITY»зал «CREATOR»

CITY
зал

При оренді залу «CITY»  – безкоштовно надаємо зал «CREATOR» 



Достатньо місця для розміщення плакатів
+ можна робити записи на дверях CITY

зал



При оренді залу «CITY» – хол для кава-брейків надаємо бонусом
CITY
зал



CITY
зал

Варіанти розстановки:

Театр 50 гостей

Буква «П» 25 гостей

Напівколо 20 гостей

Круглий стіл 20 гостей

Клас 16 гостей



CITY
зал

Варіанти розстановки:



Ноутбук для спікера + клікер

Фліпчарт + 20 листів + маркери

Екран

Проектор

До 20 місць

6 столів

Кондиціонер

Wi-Fi

Кулер з водою + пластикові стакани

Послуги адміністратора

Технічна година безкоштовна

(30 хвилин до та після заходу)

Ви можете принести свою флешку з презентацією у форматі «PowerPoint»,  а решту - зробимо ми ☺

зал
У вартість входить:TECHNIC



зал
Варіанти розстановки:TECHNIC

Театр 20 гостей

Буква «П» 12 гостей

Напівколо 16 гостей

Круглий стіл 12 гостей

Клас 12 гостей



зал
Варіанти розстановки:TECHNIC



8 місць

2 стола

Wi-Fi

Кондиціонер

Фліпчарт + 20 листів + маркери

Кулер з водою + пластикові стакани

Послуги адміністратора

Проектора немає

Технічна година безкоштовна (30 хвилин до та після заходу)

При оренді залу CITY  – безкоштовно зал CREATOR

Зал використовують, як кабінет спікера, переговорної, мозкових
штурмів, ділових зустрічей, майстер-класів, організації кава-брейків

зал
У вартість входить:CREATOR

Театр 12 гостей

Напівколо 8 гостей

Круглий стіл 9 гостей

Клас 6 гостей



Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Оренда техніки:

3 прийоми
=

150 грн/гостя

1 прийом
=

60 грн/гостя

3 прийоми
=

90 грн/гостя

Оренда
кава-машини

=
400 грн в день

Оренда
термопода

=
200 грн в день

ПОВНОЦІННИЙ КАВА-БРЕЙК: ТІЛЬКИ НАПОЇ: ТІЛЬКИ ТЕХНІКА

5 видів печива

2 види фруктів: яблука, виноград

кава: американо, еспресо, капучино

молоко

чай: чорний, зелений, фруктовий, трав’яний

вода з лимоном

лимончик

цукор, мішалки

стакани паперові

обслуговування

кава: американо, еспресо, капучино

молоко

чай: чорний, зелений, фруктовий, трав’яний

вода з лимоном

лимончик

цукор, мішалки

стакани паперові

обслуговування

Надємо тільки техніку

(кава-машину / термопод) та воду, 

все інше візьміть із собою: 

каву в зернах, стакани, молоко, цукор, 

мішалки, чай та інше.

Кулер з водою та пластикові стакани входять у вартість оренди залу

Кава-брейки



В холі:

В залі «Technic»:

Доставка готових страв від 190 грн



▪ форуми ▪ конференції ▪ тренінги ▪ бізнес-бранчі ▪ майстер-класи

Комплексне забезпечення заходів під замовення

Постуги кейтерингу



Заходи у нас



Нас обирають кращі клієнти



+38 (068) 355 - 49 - 25

м. Київ

вул. Дніпровська набережна, 25-А

3 поверх

«Education HUB»

edhub.com.ua

info@edhub.com.ua 

education.hub.kyiv

Контакти



Запрошуємо на запашну каву та перегляд залу ☺

Будемо раді співпрацювати з Вами!   

З найкращими побажаннями, команда Education HUB


