SOUPIS VYBAVENÍ A SLUŽEB V CENĚ PRONÁJMU

SÁLU E1

Cena za pronájem sálu E1 zahrnuje:
Pronájem sálu v sekcích a+b s kapacitou do 600osob na jeden den v době od 8:00 do 24:00 hodin
Pronájem foyer sálu E1 o velikosti 880m2 pro catering, nebo doprovodnou výstavu
Paušální spotřeby elektřiny, vody a nákladů na vzduchotechniku
Provoz jedné vjezdové a jedné vstupní brány
Provoz eskalátorů v průběhu akce
Službu vrátného v pavilonu po dobu pronájmu
Zajištění provozů WC, úklid haly po akci vč. odvozu a likvidace odpadu - záloha ve výši 15.000,-Kč
Zajištění služeb v průběhu pronájmu: elektro/instalo služba, PO dozor
Využití elektronické navigace od vstupu až po sál
Popis Sálu E1:
Sál se nachází v 1. patře budovy, přístup eskalátory, nebo dvěma výtahy
Hlediště až pro 600 osob, židle čalouněné - v divadelním uspořádání
Předsednické stoly 4ks 1800 / 800 mm na vyvýšeném podiu o rozměru 10x4m
4x projekční plátno 16:9 rozměry 3,1m x 1,8m
4x dataprojektor 5000Ansi,full HD 16:9
Ozvučení 4x aktivní repro JBL 350W, 1x mixážní pult Mackie
2x bezdrátový mikrofon Sennheiser G3
Osvětlení: sál je vybaven stmívatelným osvětlením
Služba technika pro režii po dobu akce
Cateringová zóna:
Foyer sálu je rozděleno na dvě části, vstupní prostor o velikosti 880m2 a boční o velikosti 650m2
Foyer sálu lze vybavit nábytkem pro neformální občerstvení
Možnost rozšíření o další prostory v budově
Vstupní zóna:
V přízemí budovy je samostatné registrační místo, případně lze registraci přesunout do patra k sálu
V těsné blízkosti sálu je k dispozici vestavěná šatna pro návštěvníky, obsluha šaten v ceně: 2 osoby po
dobu akce (do 8 hodin)
Parkoviště:
Možnost parkování v areálu výstaviště v blízkosti budovy.
Případně je možné využití budou Expoparkingu před Kongresovou halou,
Cena nezahrnuje:
DPH
Vybavení foyer sálu nábytkem - kalkulaci doplníme dle požadovaného vybavení
Catering, ubrusy a výzdobu
Možnost rozšíření:
Sál lze zvětšit na kapacitu až 960osob, případně zmenšit
Sál lze za poplatek přestavět do jiného uspořádání, veškeré možnosti naleznete na:
https://www.bvv.cz/pronajmy/kongresovy-pavilon-e/sal-e1/
Možnost rozšíření cateringové zóny do zadního foyer (další prostor o velikosti 880m2)
Možnost rozšíření AV techniky - kalkulace dle doplnění specifikace
Možnost rozšíření o samostatný uzamykatelný VIP prostor v přízemí budovy ve vstupní části
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