


EVENT HALL SEA BREEZE 

“Sea Breeze Resort”-un ərazisində tədbirlərinizin möhtəşəm
keçirilməsi üçün bənzərsiz bir məkan yaratdıq.

“Event Hall Sea Breeze” -tamamilə yeni bir format. 1300m2

sahəsi və 1000 nəfərə qədər tutumlu, uzunsov arkalı bir
quruluşa malik olan məkan, materiallarının şəffaflığı
və açıqlığı sayəsində olduqca işıqlı və geniş görünür. Dənizə
baxan panoraması isə onun gözəlliyini daha da artırır.



LAYİHƏNİN STİLİ VƏ KONSEPSİYASI

Event Hall Sea Breeze – Xəzər dənizinin sahillərində gözəl hadisələr

Bura istər uşaq, istərsə də korporativ tədbirlər, konsert və ya dəniz
sahilində konfranslar üçün ideal məkandır. Ziyafətlərin təşkili üçün 
500 nəfərədək, furşet formatında tədbirlər üçün isə 1000 nəfərədək
qonaq qəbul edərək, istənilən tədbiri asanlıqla təşkil etmək
mümkündür. Əlbəttə ki, unudulmaz bir toy üçün bu məkan yeni və
mükəmməl bir yerdir.

Məkanın özünəməxsusluğu təkcə dizaynın fərqliliyi deyil, həm də
mütəxəssislərimizin tədbirinizin təşkilinə yanaşmasıdır. Biz nəinki 
dünyanın ayrı-ayrı mətbəxlərinəməxsus olan yeməklərdən fərdi bir
menyu hazırlaya bilərik, həmçinin də dünyanın istənilən yerindən
özünəməxsus şou-yeməkləri olan aşpazları  dəvət edə bilərik. 



SAHƏNİN TUTUM DƏRƏCƏSİ

P500
Qonağadək
banket formatında

1000
Qonağadək
furşet formatında Böyük stasionar 

dayanacaq
Dənizə görünüşlü 

panoramaBütün mövsümlər



TEXNİKİ TƏCHİZAT

200 m2
stasionar səhnə

İşıqlandırma avadanlığı
Səhnə işığı (qarışıq və effektlər), fermdən 
konstruktiv, işıq və zalın işıqlandırılması.

Bazalı səs 
avadanlıqları



MENYU

Müştərinin istəklərinə uyğun olaraq
banket siyahısının hazırlanmasına
fərdi yanaşma. 

150 manatdan başlayan (və daha 
yüksək büdcə üçün ) 
kompleksləşdirilmiş menyu 
variantları.



MENYU



MENYU



MENYU



EKSKLUZİV SEÇİM! 

Tədbirinizə dünyanın hər bir yerindən aşpaz
dəvət etmək imkanı. 

Müştərinin istəklərinə uyğun olaraq
menyunun fərdi hazırlanması, həmçinin baş
aşpazdan ”şou yeməklərin” təqdimatı. 



SİFARİŞLƏ TORTLAR

Əlbəttə ki, axşamın ən möhtəşəm anı
onun kulminasiyasıdır: istəyə uyğun
olaraq qənnadı sənətinin ustalarından
toy tortu və dəniz kənarında bayram
atəşfəşanlığı! 



SİFARİŞLƏ TORTLAR



DEKOR

Tədbirin keçiriləcəyi məkanın
bəzədilməsi üçün standart dizayn
variantını seçə bilərsiniz. 

Və ya, şənliyin konsepsiyasına fərdi 
yanaşaraq bizim floristlərimiz, 
dizaynerlərimiz və dekor ustalarımız 
tərəfindən fərqli dekorasiya edilməsində
köməklik göstərilməsi mümkündür. 



DEKOR



DEKOR



ÖRTÜK VARİANTLARI

Tədbiriniz üçün individual 
(istəyinizə uyğun)  seçimlər:

• Boşqablar
• Cihazlar
• Bokallar
• Masa örtükləri



STOL ÖRTÜYÜNÜN VARİANTLARI



STOL ÖRTÜYÜNÜN 
VARİANTLARI



ŞƏNLİYİN TƏŞKİL EDİLMƏSİ XİDMƏTLƏRİ

”Event Hall Sea Breeze” komandasının əsas vəzifəsi
tədbirinizi unudulmaz etməkdir!

Qonaqlara vacib nəinki yeməklərin dadlı olması, həmçinin
tədbirin şən və gözəl olmasıdır. Mütəxəssislərimiz tədbirinizi
sıfırdan təşkil etməyinizə və ya istənilən mərhələdə hazırlığına
köməklik göstərəcəklər.

Tədbir menecerləri qrupu tədbirin vaxtını peşəkarcasına
tərtib edəcək, aparıcını, sənətçiləri və şou proqramını seçəcək,
foto və video çəkiliş prosesini təşkil edəcəklər.

Milli, rus və xarici estrada sənətçiləri ilə eksklüziv müqavilələr
bağlayaraq, sizə ən uyğun qiymətlər ilə təqdim olunacaq.



ŞƏNLİYİN TƏŞKİL EDİLMƏSİ XİDMƏTLƏRİ

Milli, rus və xarici estrada 
ulduzları

Musiqi və rəqs 
müşayəti

Şou-proqramlar,
həmçinin Rusiyadan 

dəvət olunması yolu ilə.

Atəşfəşanlıq,
atəş-şou

Tədbirin müşayəti 
foto və video ilə



ŞOU PROQRAM



ŞOU PROQRAM



DİQQƏTİNİZ ÜÇÜN MİNNƏTDARIQ


