
EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
ADOPCE SEDAČKY
V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA

Základní balíček

Adoptujte si sedačku v Kongresovém sále, v nej-
větším kongresovém centru v ČR s největším di-
vadelním sálem. Mějte jistotu, že budete mít vstu-
penku na svou vysněnou show a čerpejte další 
VIP výhody.

Cena adopce: 10 000 Kč bez DPH

Co dostanete?
   Čestné označení místa gravírovanou hvězdou 

po dobu jednoho roku.

   2 vstupenky na Vámi vybranou kulturní akci. 

   Drink před vystoupením.

  Soukromá prohlídka KCP, včetně zákulisních  
prostor dle domluvy pro 4 osoby.

Standardní balíček

Nezmeškejte svoje vysněné kulturní představení 
v Kongresovém centru Praha. Rezervujte si svou 
sedačku s předstihem na jeden rok a čerpejte uni-
kátní výhody. 

Cena adopce: 20 000 Kč bez DPH

Co Vás čeká?
   Čestné označení místa gravírovanou hvězdou       

po dobu jednoho roku.

   2 vstupenky na Vámi vybranou kulturní akci        
včetně parkování pro jedno vozidlo po dobu trvání 
akce, v případě ochoty účinkujících zajištění pod-
pisu či fotografie.

   Soukromá prohlídka KCP, včetně zákulisních        
prostor dle domluvy pro 4 osoby a parking pro 
jedno vozidlo po dobu trvání prohlídky.

   Tříchodová večeře v restauraci Esprit v hotelu        
Holiday Inn Prague Congress Centre včetně par-
kingu pro jedno vozidlo.

Balíček VIP – Adopce křesla ve VIP salonku 

Poznejte opravdové kouzlo Kongresového centra 
Praha a jeho unikátních prostor. Staňte se na rok 
patronem jednoho z luxusních křesel, kde seděl 
např. Arnold Schwarzenegger nebo Barack Oba-
ma a čerpejte další unikátní výhody.

Cena adopce: 70 000 Kč bez DPH

Na co se můžete těšit?
   Možnost využití salonku po dobu jednoho        

dne (10 hodin) pro účely semináře, jednání, foto-
grafování, natáčení apod. a parkování pro dvě vo-
zidla po dobu trvání akce. 

   2 vstupenky na Vámi vybranou kulturní akci,        
drink v salonku hodinu před začátkem kulturní 
akce včetně parkování pro jedno vozidlo po dobu 
trvání akce.

   Ubytování v našem hotelu Holiday Inn Prague 
Congress Centre pro 2 osoby v dvojlůžkovém po-
koji kategorie Executive se snídaní včetně parkin-
gu pro jedno vozidlo, mísa ovoce a sekt na pokoji.

   Tříchodová večeře v restauraci Esprit v hotelu 
Holiday Inn Prague Congress Centre včetně par-
kingu pro jedno vozidlo. 

   Soukromá prohlídka KCP pro 10 osob, včetně 
zákulisních prostor dle domluvy a parking pro tři 
vozidla po dobu trvání prohlídky.


