corporate

services

evenimente corporate sala fashion

Capacitate

Teatru
650 pax

Banchet
270 pax

U-shape
180 pax

Cocktail
380 pax

Classroom
200 pax

Cabaret
200 pax

Evenimente corporate de la A la Z

Dotări de ultimă generație

Complexul Magic Place Events din Parcul Moghioroș este gazda ideală pentru o gamă extrem de variată de
evenimente corporate: întâlniri de business, training-uri, prezentări, seminarii, cine festive, cocktailuri,
expoziții, conferințe, lansări de produs, petreceri de Crăciun.

Magic Place Events vă pune la dispoziție două săli: Fashion și Tiffany, dedicate evenimentelor, cu o suprafață totală de 850 mp, care pot fi oferite separat sau combinate și care includ facilități de ultimă generație:
video-proiector și ecran de proiecție, sistem de sunet încorporat, Internet de mare viteză Wi-Fi, flipchart
și tablă magnetică, slideshow beamer, microfoane wireless și sistem performant de climatizare. Ambele
săli beneficiază și de parcare privată subterană.

Echipa noastră de specialiști în managementul evenimentelor corporate vă va consilia pas cu pas, pe întreg procesul de creare de concept, selecție salon, gestionare buget, planificare și implementare. Astfel,
evenimentul pe care îl organizați va deveni o experiență creativă, plăcută și eficientă, indiferent de dimensiunea bugetului.

Sala Fashion: evenimente de amploare
Sala Fashion are o suprafață de 550 mp și o capacitate de până la 300 de persoane. Candelabrele de
cristal și decorațiunile în cromatică neutră, ușor adaptabile la concepte diferite, fac din această sală spațiul
perfect pentru evenimente formale de amploare.

BECAUSE WE DO MAGIC!

evenimente corporate sala tiffany

evenimente corporate servicii de catering

Catering de 5 stele
Magic Place Events are propriul său magician culinar - Executive Chef Hristu Prevenda, promotor de
peste 20 de ani al bucătăriei gourmet cu arome tradiționale și elemente de fusion cuisine – sub “bagheta”
căruia bufetul devine un model de bun gust: sofisticat, original, versatil.
Capacitate

Teatru
230 pax

Banchet
130 pax

U-shape
70 pax

Cocktail
170 pax

Classroom
80 pax

Cabaret
80 pax

Oferta de catering include cele mai noi preparate din gastronomia internațională, soluții pentru solicitări
speciale (vegan/vegetarian, gluten-free, raw, kosher), ingrediente sustenabile și ecologice, dar și alternative orginale la cinele și recepțiile tradiționale.
Magic Place este furnizor de catering atât pentru petreceri și evenimente festive, cât și pentru evenimente
corporate și de networking, târguri, conferințe, workshop-uri și întâlniri de business.

Totodată, Magic Place oferă și:
l
l

l

catering de tip daily delivery (meniuri de prânz pentru companii);
servicii de bar și băuturi de tip bar mobil – stație profesională pentru prepararea și servirea băuturilor,

barman preparator cu ustensile și echipamente de bar, display de sticle, pahare specifice, gheață, consumabile, decoruri pentru orice tip de cocktail party;

servicii de concept, design și producție bufet de dulciuri, candy bar, torturi de design.

Sala Tiffany: evenimente intime și rafinate
Sala Tiffany are o suprafață de 300 mp și o capacitate de până la 130 de persoane. Decorul sălii reinterpretează stilul sofisticat al anilor '60, făcând-o perfectă pentru evenimente de mai mică amploare, dar extrem
de rafinate.
Atât sala Tiffany, cât și sala Fashion pot fi amenajate în funcție de particularitățile evenimentului:
U-shape, teatru, sală de clasă, masă de consiliu, banchet, cocktail, conferință.

BECAUSE WE DO MAGIC!

playground

bistro & terasă

ștrand

Cel mai mare și mai modern loc de joacă

Ștrand la standarde internaționale

Rezultat al unei investiții impresionante, Magic Playground dispune de cele mai noi și moderne echipamente
de joacă din România. Conceput atât pentru recreerea de zi cu zi a copiilor (1-17 ani), dar și ca centru de evenimente pentru copii (petreceri, ateliere interactive și educaționale, evenimente artistice), Magic Playground
se desfășoară pe o suprafață de peste 1200 mp, atât în interior, pe 3 nivele, cât și la exterior. Printre atracțiile
Magic Playground se numără:

O altă atracție a complexului Magic Place Moghioroș o reprezintă ștrandul Magic Summer Waves,
complet renovat și amenajat la standarde internaționale. Ștrandul are o suprafață de 5.500 mp, dispune de
2.000 de chaise lounge-uri și include 4 bazine (2 dedicate adulților – cu patru tobogane și 2 dedicate celor
mici – decorate tematic), două beach baruri, un restaurant cu autoservire și o zonă de barbecue/grill.
La Magic Summer Waves, copiii de până la 7 ani au acces gratuit și beneficiază de promoții și surprize
speciale. Totodată, bazinele și toboganele de copii sunt special create și amenajate pentru confortul și
siguranța celor mici, iar calitatea apei este atent monitorizată prin intermediul sistemelor performante de
filtrare și dezinfectărilor regulate.

Magic City (450 mp) – un adevărat tărâm magic al copilăriei, care include 3 zone de distracție și re-

laxare: Play City - labirint modular cu etaj (1 trambulină, 2 tobogane, 1 tobogan tubular, 1 leagăn, plase cățărare, obstacole, piscină cu bile), soft play electrice interactive, mingi bumper, mașinuțe, motociclete și jucării
diverse; Montessori Corner - o zonă dedicată jocurilor educative de tip Montessori; Orășelul Copiilor – un
ansamblu cu etaj, compartimentat pentru jocuri de rol, dotat cu o întreagă gamă de jucării și accesorii;

LEGO Room (160 mp) – mii de piese LEGO Duplo sau Classic îi așteaptă pe cei mici și creativi. LEGO
Room are și o zonă de relaxare cu canapele confortabile, o zonă de luat masa și un spațiu cu un PLAY CENTER
GONFLABIL 11 în 1 (tobogan, saltea de sărit, tunel, coș de baschet, bazin cu bile și perete de cățărat);

Magic Room 1 (160 mp) - sala de jocuri 3D și 4D tip arcade (simulatoare de curse de mașini, motociclete, simulatoare de dans, muzică și sport) și scenă karaoke.

magic playground

Magic Bistro: perfect pentru întâlniri informale
Poziționat într-o oază de verdeață, Magic Bistro cucerește atât prin cea mai bună pizza pe vatră, cât și prin
atmosfera relaxată și decorul cu accente vintage-industrial.
Interiorul pune la dispoziție 50 de locuri la masă și este complementat de terasa pe 3 nivele. Primul nivel
al Magic Bistro a fost modernizat în 2014 și are o capacitate de 70 de locuri la masă; cel de-al doilea nivel
pune la dispoziție un separeu intim, cu 10 locuri, iar ultimul nivel oferă un foișor de lemn cu o capacitate
de 40 de locuri, foarte potrivit pentru mici petreceri în aer liber. Astfel, Magic Bistro este o alegere inspirată pentru întâlniri relaxante, team building-uri și business lunch-uri informale.
Totodată, preparatele din meniul Magic Bistro pot fi comandate la birou sau acasă prin intermediul serviciului de delivery ce poate fi accesat online: www.terasa.magic-place.ro

Coffee Park: cafenea 3-in-1
Facilitățile puse la dispoziție de complexul Magic Place sunt completate de Coffee Park - unica terasă cu
restaurant, cafenea și zonă lounge interioară din incinta Parcului Moghioroș. Departe de zgomotul străzii,
ferită de aglomerația și traficul urban, Coffee Park este o cafenea pe trei nivele pe gustul celor care apreciază decorul minimalist și sortimentele speciale de cafea și ceai.
Magic Place Events vă stă la dispoziție pentru organizarea oricărui tip de eveniment corporate, de la
conferințe și workshop-uri, la petreceri de companie și team building-uri. Dotările la cele mai înalte
standarde, multiplele facilități de agreement precum și echipa de profesioniști în event management
reprezintă garanția unui eveniment impecabil organizat. Vă așteptăm!
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Adresă: Str. Drumul Taberei, Nr. 115, Sector 6, București
www.magic-place.ro

office@magic-place.ro
MagicPlaceEvents

Tel.: +40.733.912.005
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