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PROMODO HUB

ІВЕНТ-ПРОСТІР ДЛЯ ТВОЇХ
ВРАЖАЮЧИХ ПОДІЙ

ЗАЛА 120

ЗАЛА 50

КЛАС 25

ЗАЛА 50

5 проекторів, сценічне світло,
звук від «Культура звука»,
мікрофони та хедсет, лаунж, гримерна

вона ж «лаунж». проектор, мікрофони
та хедсет, модульні дивани, столи,
магнітні дошки

проектор, стаціонарний комп’ютер,
столи, магнітні дошки, власний
кавапоінт

проектор, стаціонарний комп’ютер,
столи, магнітні дошки, власний
кавапоінт поруч

СХЕМА ПРОСТОРІВ
Велика зала 120 відділяється від зали 50 і кав’ярні лише
колонами та шторами.
Біля класів ви знайдете мурал Гамлета Зіньковського —
найпопулярнішого стріт-артиста Харкова.
А у зоні ресепшена — велику жирафу із підвісним серцем
харківського скульптора Макса Демченка.

Зала 120 - 170 м²
Зала 50 - 70 м²

ГАРДЕРОБ
ВХІД

Клас 25 - 45 м²
Клас 20 - 29 м²

місць

ЗАЛА 120

Наша найбільша зала із 4 проекторами, яка вміщує до 120 гостей.
Окрім великої зали, в оренду включені лаунж з диванами та
проектором, гримерна, робота звуко- та світлорежисера.
Акцент у хабі зроблений на трансформації, тож ви можете змінювати
положення сцени та стільців, ставити у велику залу дивани,
розташовувати столи та фотозони, підіймати екрани: робити його
ідеальним для вашого івенту.
Загальна площа — 240м² (разом із лаунжем).

місць

ЗАЛА 120
5 ПРОЕКТОРІВ

чотири — в основній залі та один — у лаунжі
є можливість виводити до 4 різних зображень на екрани
ТОПОВИЙ ЗВУК
та акустична підготовка від «Культура звука»
16-канальний мікшерний пульт, 3 мікрофони Shure SLX
та мікрофон hands-free, клікер
МОДУЛЬНА СЦЕНА
передвижна сцена із 6 модулів 2.5х0.9м
та змінною висотою: 20 або 40см
СЦЕНІЧНЕ СВІТЛО

ЛАУНЖ З ДИВАНАМИ
для нетворкінгу / кейтерингу / фотозон
ШАФИ З ЛОКЕРАМИ
для цінних речей та відкритий гардероб
ГРИМЕРНА
з величезним дзеркалом
WIFI
2 окремі точки для організаторів та гостей
СТОЛИ
письмові, барні, журнальні

В оренду також включено welcome-каву та чай. За необхідності видаємо магнітні дошки, фліпчарти та маркери.
Звертаємо увагу, для живих виступів музикантів може знадобитися оренда додаткової апаратури.

місць

ЗАЛА 50
ЛАУНЖ

Маленька зала або «лаунж» вміщує до 50 гостей. Орендувати її можна
по буднях з 8:00 до 17:00 включно.
Зазвичай там стоять дивани, але замість них можна поставити
стільці зі столами, дошки та фліпчарти. Вона ідеальна для
стратегічних сесій, невеличких лекцій або майстер-класів.
Має власний проектор. Можна користуватися мікрофонами.
Загальна площа — 70м².

місць

КЛАС 25

У класі з амфітеатром можна розмістити 25 гостей. Є проектор
та стаціонарний комп’ютер.
Можна поставити до 8 столів, дошки та фліпчарти. Ідеальний для
стратсесій, лекцій та нарад. Біля класу є кавапоінт з кавою, чаєм
та горячим шоколадом. Аби забезпечити конфіденційність, у класі є
штори, які закривають скляні двері та вікно у зону кави.
Загальна площа — 45м².

місць

КЛАС 20

У маленькому класі можна розмістити 20 гостей. Є проектор
та стаціонарний комп’ютер.
Можна поставими столи, дошки та фліпчарти. Ідеальний для
стратсесій, лекцій та нарад. Біля класу є кавапоінт з кавою, чаєм
та горячим шоколадом. Аби забезпечити конфіденційність. На стінах
— портрети харківських митців: Василя Єрмілова, Леся Курбаса та
Григорія Сковороди авторства Олександра Грєхова.
Загальна площа — 29м².

КАВ’ЯРНЯ
Promodo Hub має власну кав’ярню з
бариста.
Варимо запашну зернову каву, фільтр,
чай, та пропонуємо десерти.
Кав’ярня може працювати протягом
вашого івенту у стандартному режимі,
або «за депозитом»: ви вносите певну
суму, на яку ваші гості зможуть
замовлять будь-які напої.
Також працює бар.
До речі, у хабі є фонтанчики із питною
водою, яка пройшла декілька ступенів
фільтрації.
Ми з радістю надамо вам посуд для
сервування та термопоти, якщо ви
захочете заварювати чай самостійно.
Дивитися меню

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
Команда Promodo Hub може допомогти з реєстрацією, трансфером, заселенням
в готелі, викликом таксі або бронюванням столику у ресторані.
Ми також із задоволенням рекомендуємо наших перевірених партнерів —
експертів у своїй справі.

кейтеринг

фотограф

перекладач

ведучий

охорона

відеотрансляція

ЗАЛА 120

ЗАЛА 50

1

година

1 900 ₴

2

КЛАС 25

КЛАС 20

1 050 ₴

750 ₴

550 ₴

-

2 100 ₴

1 500 ₴

1 100 ₴

4

7 600 ₴

4 000 ₴

2 800 ₴

2 000 ₴

6

11 400 ₴

6 100 ₴

4 200 ₴

3 000 ₴

8

15 000 ₴

8 000 ₴

5 600 ₴

4 000 ₴

16

30 000 ₴

16 000 ₴

11 000 ₴

8 000 ₴

*від 4 год

години

години

годин

годин

годин

***від 2 год

*від 2 год

*від 2 год

* Мінімальна тривалість оренди Зали 120 — 4 години, інших — 2 години.
* Зала 50 здається в оренду по буднях з 8:00 до 17:00 включно. Ціни вказані у гривні. Безготівковий розрахунок.
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