Az ÁSZ Rendezvényház az alábbi
szolgáltatásokat kínálja rendezvényének sikeres lebonyolításához:

Kedves Leendő Partnerünk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy cégünk Debrecenben 1995 óta folytatott, és
folyamatosan bõvülõ tevékenysége a 2008. évvel további, új szolgáltatással egészült ki. Az ÁSZ Rendezvényház megnyitásával számos lehetõséget
ajánlunk cégük számára. Bizonyára Önök is fontosnak tartják, hogy munkatársaikkal valamint partnereikkel a mindennapi munka mellett egy élhetõbb
kapcsolatot alakítsanak ki. Találkozók, konferenciák, céges- és magán öszszejövetelek ideális helyszíne lehet a több mint 1500 m2 alapterületû,
elegáns, kétszintes ÁSZ Rendezvényház, ahol a rendezvények teljes körû
elõkészítését és lebonyolítását magasan képzett, összeszokott, kreatív szakmai csapat végzi, valóra váltva minden elképzelhetõ és elképzelhetetlennek
tûnõ ötletet.
A ház kialakítása során egyediségre törekedtünk, és legfõbb célunk, hogy
az ÁSZ Rendezvényház meghatározója legyen a régió kulturális, üzleti és
kereskedelmi életének.

...az ideális helyszín

∙ komplex, európai színvonalú, minõsített cukrászati, meleg- és hidegkonyhai termelõ üzem,
amely garanciát ad az ÁSZ többi tevékenységeihez
∙ gasztronómiai szolgáltatásunkat saját személyzettel, eszközparkkal bonyolítjuk le
∙ nemzetek tájjellegû ételei, középkori ételkülönlegességek, a témának megfelelõ dekorálással és
felszolgálással
∙ klimatizált helyiségek
∙ akadálymentesített közlekedés és vizesblokkok a
földszinten
∙ õrzött parkolási lehetõség
∙ ruhatár
∙ játszószoba felügyelettel, valamint kültéri játékok
gyermekek számára
∙ további szolgáltatásainkról - amelyek az Ön
rendezvényét teljessé teszik (zeneszolgáltatás,
játékprogramok, stb.) - részletes információt
kaphat elérhetõségeinken
∙ egyedi elképzeléseivel is forduljon bizalommal
hozzánk!
∙ cégünk Kelet-Magyarország egész területén,
kitelepülve is teljes körû szolgáltatást nyújt,
amennyiben saját helyszínen szeretnék elképzeléseiket megvalósítani, 30 fõtõl akár 2000 fõig.

Nagyterem
A földszinten található nagyterem befogadóképessége 150-350 fõ, amelyhez zöld környezetben levõ grillterasz tartozik, további
lehetõségeket kínálva elképzeléseik megvalósításához.
∙ termékbemutatók, családos napok, bálok,
évadzáró rendezvények, céges évfordulók,
konferenciák és esküvõk lebonyolítása
∙ terasz teljes területe: 600 m2, amely igény
szerint sátorozható
∙ tájjellegû ételspecialitások és gasztronómiai
szolgáltatás búbos kemencétõl a disznótorig
∙ teremberendezés és dekoráció igény szerint
∙ egész épületben kialakított korszerû technikai
felszerelés (videokonferencia, hang- és fénytechnika, kivetítõ, wifi)

...az ideális helyszín

Kisterem
Az emeleti kisterem kiváló helyszínül szolgál
kisebb konferenciáknak, elõadásoknak, elnökségi
üléseknek, továbbképzések, baráti összejövetelnek, banketteknek, mind az üzleti világban, mind
pedig a családi életben a hét bármelyik napján.
∙ koktélterasz
∙ 80 -170 fõig mobilizálható ültetés
∙ egész épületben kialakított korszerû technikai
felszerelés (videokonferencia, hang- és fénytechnika, kivetítõ, wifi)

„ÁSZ” RENDEZVÉNYHÁZ
...az ideális helyszín

4032 Debrecen, Böszörményi út 218/C.
Információ: (52) 536-536
e-mail: rendezveny@aszokize.hu
szervezes@aszokize.hu
http://www.aszrendezvenyhaz.hu
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