Zážitok na mieru
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Dokonalý
zážitok
pre každého

Unikátny priestor v srdci Bratislavy. Historická budova
Mozartovho domu na Ventúrskej ulici v sebe ukrýva
nielen FACH Bistro a Juice shop, ale tiež miesta ideálne
na event na mieru.
To, čo spoločne vieme pripraviť, vám radi ukážeme na
nasledujúcich stranách. Prajeme príjemné listovanie.
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Priestory pre
všetko, čo si
môžete priať
Miesto s nádychom histórie
a moderný minimalistický interiér.
Členité zákutia Mozartovho domu
vám umožnia rezervovať si celý
priestor alebo iba jeho časť.

K dispozícii ponúkame otvorené
nádvorie a priestory uzavretého átria
so živými stromami, Mozartovu sálu
a niekoľko salónov.

Hrdá a poctivá
gastronómia

Lokálne a sezónne jedlá z rúk nášho
šéfkuchára, kváskový chlieb a pečivo z
našej pekárne alebo vegánske jedlá a
coldpress šťavy.
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Večierok, na ktorý
nezabudnete
Letná grilovačka, menšia oslava alebo veľká
party? Do priestorov átria sa zmestí až 200 ľudí.
Okrem skvelého jedla a profesionálnej obsluhy
pre vás radi zabezpečíme aj štýlové osvetlenie,
kvetinovú výzdobu alebo ozvučenie.

Komorný firemný
obed alebo večera

Zažite mágiu nášho priestoru v malom. Doprajte si
skvelé jedlo a vína od lokálnych producentov popri
firemnej oslave, porade alebo ako súčasť teambuildingu.
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Tlačové
konferencie

Špeciálne
eventy

Uvoľnená tlačovka, ničím nerušená
konferencia alebo striktne protokolárny
event? Sami si povedzte.

Workshopy o zdravom stravovaní, kváskovaní,
vegánstve, či možnostiach detoxu vám radi
pripravíme i my.

Vyberte si plne vybavenú Mozartovu sálu
ozvučenú technológiou Bang Olufsen alebo
veľkorysý, svetlý a presklený priestor átria
so živými stromami.

Máte vlastný produkt, ktorý by ste chceli
ukázať klientom? Predstavte u nás svoju
novú kolekciu, usporiadajte si vlastný
workshop, hodinu jogy alebo v našich
priestoroch nainštalujte svoje produkty.
Od malých šperkov až po veľké autá.
Radi vám pomôžeme s prípravou a splníme
aj tie najnáročnejšie požiadavky.
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Festival

Využite všetky priestory, ktoré Mozartov
dom ponúka a pripravte veľkolepý
festival alebo event pre verejnosť.
Sály a salóny si nechajte na workshopy
a menšie prednášky a otvorené priestory
naplňte prezentačnými stánkami alebo
pódiom. Radi vám k tomu pripravíme
originálny festivalový catering aj úpravu
priestoru podľa vašich predstáv.
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Očarujúca
svadba

Elegancia, čistota, štipka noblesy
a priestor s veľkolepou atmosférou
od rána až do noci. K tomu kompletný
servis s individuálnym prístupom od
zabezpečenia výzdoby, cateringu,
candy baru a zákuskov až po
poskytnutie skladového priestoru.
Naša event manažérka vám bude
k dispozícii počas celej doby plánovania,
príprav a nakoniec aj počas samotného
svadobného dňa.

Doplnkové
služby

Na želanie vám radi pripravíme
výzdobu v spolupráci
s kvetinovým ateliérom,
elegantné technické riešenia,
mobiliár, vyhrievaný stan
na nádvorí, záhradný nábytok,
nábytok pre cigar salónik,
či červený koberec.
V prípade potreby pre vás tiež
zabezpečíme vstup vozidiel do
pešej zóny. Myslíme na všetko,
aby ste vy nemuseli.
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Eventová
manažérka

Priestory, gastronómia a atmosféra sú
pevným základom pre perfektný event.
Obrovským bonusom je však naša
eventová manažérka, Barbora
Medvecká, ktorá sa o vás postará
a pripraví pre vás všetko na mieru.
Jej prístup, vytrvalosť, profesionalita
a ľudskosť vám zabezpečia dokonalý
a bezstarostný zážitok.
Rada vám pripraví cenovú ponuku
na mieru. Celý tím FACH sa na vás
už teraz teší.

Barbora Medvecká
Event Manager
+421 918 348 566
medvecka@fachbratislava.sk

Profesionálny
tím

Náš tím je pestrý, rozmanitý, no hlavne profesionálny.
Máme perfektných kuchárov, poctivých pekárov, zarytých
vegánov, moderných barmanov, baristov aj someliérov.
Všetkých k vašim službám.
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Desiatky
možností pod
jednou strechou

Ďalší event na mieru radi
pripravíme aj pre vás.
FACH Bratislava
Ventúrska ulica 10
Bratislava
fachbratislava.sk

