Проведення корпоративів у
ресторанному комплексі Split

Ресторанний комплекс Split – ідеальне місце для проведення корпоративів, днів
народжень, весіль та інших урочистостей, адже заклад знаходиться у самому центрі
старовинного Львова, а команда справжніх професіоналів завжди готова до
співпраці. Залежно від Ваших побажань ми пропонуємо для святкування
корпоративів новий ф’южн-ресторан та караоке клубу Split “Стань зіркою!”.
Святкування урочистості у кожному із запропонованих варіантів наділене своїми
перевагами, про які ми розповімо у цій презентації.

Фуршети та банкети у ф’южн-ресторані
Ми організовуємо будь-якого роду банкет чи фуршет на найвищому рівні!
•

•
•

Максимальна вмістимість залу у вигляді у фуршету – 300 осіб, у вигляді банкету – 160
осіб
Пропонуємо переглянути на нашому сайті різноманітні розсадки гостей для
святкування: www.split.lviv.ua/banquet-hall/about-banquet-hall.html
Організація корпоративів у вигляді банкетів-фуршетів
Індивідуальний підхід у розробці меню

•
•
•

Допоможемо створити неповторну атмосферу свята за допомогою:
Використання сценаріїв освітлення згідно тематики та колористики свята
Ексклюзивного звукового оформлення банкету
Використання проекторa, великого екрану, трансляції відео на плазмах

•
•
•
•

Запропонуємо:
Ведучого для проведення свята
Спеціалістів з оформлення залу
Фахівців з проведення фото- та відеозйомки
Цікаву шоу-програму

•

Умови проведення
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Проведення банкету можливе у будь-який день тижня, якщо дана дата не
зарезервована
Бронювання дати та залу для проведення банкету здійснюється тільки по
передоплаті
Кінцевий розрахунок відбувається в день проведення банкету до 23:00
Вартість банкетного меню на 1 особу – від 1000 гривень. Вартість меню на 1 особу
може змінюватись протягом 2017р. пропорційно до зміни цін на ринку
При бажанні орендувати (закрити) зал повністю під замовника - не менше 150 000
грн.
Тривалість банкету до 01:00, після 01:00 оплата становить 2000 гривень за годину,
але не довше ніж до 03:00
За бажанням замовник може забрати страви та продукти, що залишаються після
проведення банкету (оплата упаковки сплачується окремо)
Розрахунок за банкет здійснюється як готівкою, так і безготівково
Використання феєрверків, факелів, петард, піротехніки та вогняних шоу на
території ресторану заборонено
Більш детально про умови проведення на сайті: www.split.lviv.ua/banquet-hall/about-banquet-hall.html

Новий ф’южн-ресторан Split включає:
• Ресторан
• Енотеку
• Кімнату для куріння

Детальніша інформація про ресторан за посиланням: www.split.lviv.ua/restaurant/about-restaurant.html

Винотека
•
•
•
•

Широкий вибір вин з різних країн світу
Понад 200 найменувань винних напоїв
Біодинамічні та кошерні вина
Професійний сомельє Сергій Верескун

Детальніша інформація про енотеку за посиланням: www.split.lviv.ua/restaurant/enoteca-of-the-restaurant.html

Кімната для куріння
•
•
•
•
•
•
•
•

Спеціально облаштована кімната для куріння
Широкий вибір кальянів
Понад 200 видів тютюну
Близько 300 різновидів смаку
30 ексклюзивних колб
Сигарна карта
Професійні кальянники з великим стажем роботи
Можливість залучити гостей до приготування кальяну

Детальніша інформація про кальяни за посиланням: www.split.lviv.ua/hookah/about-hookah.html

Торти, кенді-бари, солодкі столи
•
•
•
•
•
•

Ексклюзивні і традиційні торти від ресторану Split
Понад 60 найрізноманітніших наповнень
Замовник сам може скомпонувати коржі та наповнення, створивши свій унікальний торт
Шоколадні фонтани різного розміру з білого, молочного чи чорного шоколаду бельгійської
фірми Callebaut
Смачні та вишукані кенді-бари
Оформлення святкових столів овочевим та фруктовим карвінгом

Детальніша інформація про торти за посиланням: www.split.lviv.ua/restaurant/cakes-to-order.html

Караоке клубу Split «Стань зіркою!»
• Караоке система Evolution Pro 2
• Понад 50 000 караоке-композицій
• 8 професійних мікрофонів Sennheiser та розкішний ретро-мікрофон Shure Super-55 Deluxe
• Можливість заспівати під власну фонограму

• Можливість підключення власного інструменту до звукової системи

Детальніша інформація про караоке за посиланням: www.split.lviv.ua/karaoke/about-karaoke.html

Умови проведення святкувань
•
•

•

•

•
•
•

Проведення заходу можливе у будь-який день тижня,
якщо дана дата не зарезервована
Вартість оренди залу на вечір становить:
- сума входу з особи
- сума депозиту (згідно «Прейскуранту
депозитної системи караоке»)
Бронювання дати та залу для проведення
будь-якого заходу здійснюється виключно
по передоплаті (*Завдаток – повна сума
депозиту)
Замовлення меню на необхідну кількість
гостей здійснюється попередньо, не пізніше
ніж за 14 календарних днів до дати проведення
заходу
Видача страв згідно з попередньо замовленим
меню здійснюється до 24:00
Кількість гостей та схема розташування столів
узгоджується на етапі бронювання
Кінцевий розрахунок відбувається в день
проведення заходу до 05:00

Умови проведення святкувань
•
•
•
•
•

Оренда залу в денний час, обговорюється індивідуально з замовником
За бажанням замовник може забрати страви та продукти, що залишаються після
проведення заходу (оплата упаковки сплачується окремо)
Розрахунок за захід здійснюється як готівкою, так безготівково
Використання феєрверків, факелів, петард, піротехніки та вогняних шоу на території
караоке заборонено
Приносити та вживати свою продукцію (алкоголь, продукти, безалкогольні напої)
заборонено

Переваги
•
•

Допоможемо Вам створити неповторну атмосферу свята за допомогою:
Використання сценаріїв освітлення згідно тематики та колористики свята
Використання проектору та плазм, які транслюватимуть тематичні відео

•
•
•
•

Запропонуємо:
Конкурсну та розважальну програму; підберемо тематику Вашого свята
Фахівців з оформлення та декорації залу до вашого свята
Ведучого, DJ, музичні гурти, соло-виконавців
Спеціалістів з фото- та відеозйомки

•
•
•

Також ми пропонуємо:
Торти та кенді-бари
Шоколадні фонтани
Ексклюзивні кальяни
ручної роботи з широким
асортиментом ароматного
тютюну

Адреса: м. Львів, Міцкевича, 6/7
+38 (032) 242 22 00
club@split.lviv.ua
www.split.lviv.ua
www.facebook.com/SplitClub

На фото: чаруючий панорамний вигляд на центральну частину міста з вікон нового ф'южн-ресторану Split

