
KONFERENČNÍ SLUŽBY 

 konference
 školení

 firemní prezentace
 teambuildingy

 workshopy
 semináře

 porady
 oslavy

 večírky
 catering

Hledáte vhodné místo pro uspořádání firemní nebo společenské akce v centru 
Zlína s prvotřídním cateringem a dalšími službami? V Obchodním domě Zlín najde-
te to pravé zázemí pro akci podle vašich přestav. Nabízíme 6 moderně vybave-
ných konferenčních sálů v komfortním prostředí 3. poschodí a Galerii Desítka: 
střešní prostor s výjimečnou atmosférou a panoramatickým výhledem na Zlín. 
Kvalitní cateringové služby vám ve všech prostorech zajistí Bistrotéka Valachy.

Vybavení 

Konferenční a další prostory jsou ideální pro:
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Denní světlo

Dataprojektor

Ozvučení

Zatemnění

 Wifi

Variabilní 
uspořádání

Klimatizace

Plátno

Extra vybavení

Catering

Výhled na Zlín

Parkování

kapacita 24 míst 
kavárenská křesílka

+ 10 míst u baru

welcome drink

welcome drink

TOALETY

kapacita až 160 míst k sezení
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Exotické masáže

Galerie Desítka 
Obchodního domu Zlín

Catering v prostorách 
Obchodního domu Zlín

V ceně je: Wifi, ozvučení (mikrofony), projekční plátno, data/video projektor, flipchart tabule, klimatizace. 
Provozní doba: 8:00 - 17:00 (každá další hodina 1000 Kč, maximálně do 21:00). Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Coffee break I: Káva/čaj, voda s mátou a citronem, tvarohový koláč s ovocem

Coffee break II: Káva/čaj, voda s mátou a citronem, máslový croissant s parmskou šunkou, moz-
zarelou, rukolou a bazalkovým pestem, mrkvová roláda se smetan. krémem, ovoce cena 340 Kč

Coffee break III: Káva/čaj, voda s mátou a citronem, džus Rauch, tortilla wrap s kuřecím masem, 
zeleninou a bylin. dipem, bageta s vepřovou kotletou, slaninou, čedarem, listovým salátem a wasa-
bi majon., kakaový koláč s malinami, mrkvový dort s karamelem a malinami, ovoce cena 495 Kč 

Coffee break IV: Káva/čaj, voda s mátou a citronem, džus Rauch, máslový croissant s parmskou 
šunkou, mozzarelou, rukolou a bazalkovým pestem, focaccia s kuřecím masem, pestem ze 
sušených rajčat, bylinkovým crème fraîche a rukolou, tortilla wrap s kuřecím masem, zeleninou 
a bylinkovým dipem, perník s kokosem, lískooříškový věneček s vanilkou, tartaletka red velvet 
s jahodami, řecký jogurt s medem a ořechy, ovoce cena 750 Kč

cena 140 Kč 

Ceník konferenčních prostor

Catering - coffee break

Další služby

1 a 6 8 osob 1 650 Kč  350 Kč
3, 4 a 5 16 / 12 osob 30 osob 18 osob 2 750 Kč  650 Kč  
2A + 2B 60 osob 40 osob 4 290 Kč 1 100 Kč 

3 + 4 60 osob 40 osob 10 990 Kč
2A + 2B + 3 90 osob 60 osob 16 490 Kč

2A + 2B + 3 + 4 120 osob 80 osob 19 690 Kč
Galerie Desítka 160 osob 160 osob 80 osob dle dohody 35 000 Kč

Sál uspořádání U / I  divadelní školní cena do 3 hodin další hodina celý den

Oddejte se relaxaci a vychutnejte si 
ayurvédskou, thajskou či khmérskou 
masáž od zkušených masérů a ma-
sérek. Díky masážím, ve kterých se 
snoubí dokonale zvládnutá technika 
s celkovým pojetím vnímání ducha a 
těla, ulevíte nejen unavenému tělu, 
ale i mysli. 

Proměňte čas strávený s kolegy v pří-
jemný zážitek plný chutí a vůní.
V kuchařské škole Bistrotéky Vala-
chy pro vás připravíme kurz na míru. 
Ideální kapacita kurzu je 14 osob a 
obsahuje 2 až 3,5hodinový program, 
se spoustou zábavy a gastronomie.

Prostor Galerie Desítka je vhodný 
k uspořádání firemních akcí různého 
charakteru s možností zajištění 
kompletního cateringu a servisu 
přímo v místě realizace.

V Bistrotéce Valachy si můžete po-
chutnat na firemních snídaních, 
poledních obědech, večerním menu 
a cateringu s kapacitou až 250 osob. 
Rádi vám připravíme i speciální jedlé 
dárky ve formě balíčků…

BAR 1931 
V Baru 1931 si můžete dopřát míchaný 
koktejl, skleničku kvalitního destilátu či 
šálek dobré kávy. 
Skvělým tipem z Baru 1931 jsou pravi-
delné tematické degustace rumů, cog-
nacu, whisky a dalších destilátů. Rádi 
pro vás uspořádáme degustaci na míru. 

www.bistrovalachy.cz

www.bistrovalachy.cz

Kontakt na rezervace: 
event@obchodnidum.cz
          www.obchodnidum.cz 

www.fyziogarden.cz

www.obchodnidum.cz

www.bar1931.cz

Ceny jsou uvedeny za osobu bez DPH. Možnost změn vyhrazena.

Škola vaření


