Ofertă de închiriere spaţii

Centrul Seeds for Happiness dispune de două spaţii pentru evenimente, amenajate modern şi
funcţional, cu capacitate de 25, respectiv 70 de persoane, spaţii care pot fi amenajate în diverse
configuraţii, în funcţie de tipul evenimentului care se organizează.

Spaţiul “HAPPY” este format din două spaţii despărţite prin uşi glisante, o cameră de primire, 2 grupuri
sanitare şi o mică chicinetă, cu un total de 110 m². Este amenajat elegant, în culori calde şi mobilier în
linii simple şi armonioase în stilul Urban Zen. Spaţiul este foarte bine luminat natural şi oferă conexiune
internet wireless. Este opţiunea ideală pentru întâlniri restrânse cu caracter informal, cum ar fi:
seminarii, workshop-uri interactive, sesiuni de curs sau grupuri de discuţii, cu un număr de participanţi
până la maximum 25 persoane.

Spaţiul “FOCUS” este caracterizat printr-un design modern şi o excelentă ergonomie, cu o suprafaţă de
150 m² împarţită, care include:
 sală de evenimente care poate primi până la 70 de participanţi aşezaţi în formatul “sală de
conferinţe”. Este o sală multifuncţională ce poate fi amenajată pentru: conferinţa, lansare,
workshop, seminar, recepţie, cocktail etc.
 un foyer ce include o garderobă şi un separeu cu o chicinetă;
 3 grupuri sanitare;
 conexiune internet wireless.

ÎNCHIRIERE SPAŢII:
Pentru detalii legate de chiria pentru spaţii, avem rugămintea să ne contactaţi prin email scriindu-ne
la info@seedsforhappiness.ro . Vă mulţumim!

Preţurile includ doar închirierea spaţiului şi a scaunelor necesare, fără nicio dotare suplimentară.
În calcularea preţului de închieriere a sălii se va avea în vedere atât timpul de desfăşurare a
evenimentului, cât şi timpul necesar pregătirii, respectiv eliberării spaţiului pre/ post eveniment.
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DOTĂRI OPŢIONALE:
Spaţiul Focus:










Videoproiector, ecran de proiecţie
Staţie amplificare
2 microfoane cu fir
1 microfon fără fir
1 Flipchart + 1 set 4 markere
Fierbător apă
Dispozitiv de făcut & dozat ceai, ccp 20 litri
Cafetieră
Kit-uri de meditaţie (saltea & pernuţă)

Spaţiul Happy:







Televizor LCD diagonala 108cm
1 Flipchart + 1 set 4 markere
Fierbător apa
Cafetieră
Pahare, farfurii, linguriţe plastic
Kit-uri de meditaţie (saltea & pernuta)

OFERTĂ CATERING:
Centrul Seeds for Happiness poate asigura următoarele variante de catering:
 Just Water: bidoane de 10 litri de apă La Fântâna
 Just Coffee (pentru minim 8 persoane): cafea, ceai, lapte pentru cafea, apă plată, fursecuri.

Pentru ambele săli există opţiunea de închiriere doar a spaţiului (fără dotările opţionale şi fără catering).
Datorită spaţiului limitat şi lipsei dotărilor necesare, în cazul în care doriţi să aduceţi şi să serviţi feluri de
mâncare caldă, vă rugăm să ne contactaţi în avans.
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PRECIZĂRI IMPORTANTE:
 Preţurile sunt exprimate în euro şi sunt finale (Asociaţia non-profit Seeds for Happiness nu
percepe TVA) .
 Preţurile de închiriere sunt valabile doar pentru spaţii, dotările fiind opţionale şi pot fi închiriate
în funcţie de necesităţi.
 În cazul închirierii spaţiilor pentru mai multe evenimente pe parcursul unui trimestru, sunt
oferite discounturi de fidelitate.
 Reducerile de care beneficiază membrii Centrului cu statutul de Partener sau Sponsor, se aplică
la preţurile de lista. În cazul contractelor pentru un numar mai mare de evenimente contractate
trimestrial, semestrial sau anual, aceste reduceri vor fi aplicate la suma rezultată după aplicarea
la preţul listă a reducerii de fidelitate agreat.

Sumele obţinute din închirierea spaţiilor sunt folosite integral pentru dezvoltarea Centrului, ele
nereprezentând o sursă de profit.

Persoana de contact:
ALEXANDRA TUDOR
Office Manager
info@seedsforhappiness.ro
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