
Vážení přátelé,
pokud uvažujete na sklonku letošního roku 2010 pro své obchodní přátelé, zaměstnance či tým spolupracovníků
pořádat společenské setkání nebo firemní večer, vězte že produkce takové události by pro nás byla naprostou ctí.
Proto nám prosím dovolte učinit nabídku, která spočívá v možnosti využití klubových prostor Klubu CI-5 v hotelu
Globus Gregorova215/10 Praha 4.
Klub je od hotelového provozu oddělen vlastním vchodem z hotelové zahrady.
Interiér klubu je vybaven 10 m dlouhým stylovým barem ve stylu army, hudebním pódiem s kvalitní zvukovou
a světelnou aparaturou. Variabilní stolová úprava poskytuje kapacitu 120 pohodlných míst u kaskádovitě rozmístě-
ných stolů v prostoru, což umožní každému hostu dobře sledovat dění na pódiu a parketu. S hotelovou kuchyní je
klub propojen jídelním výtahem, pro rychlou dopravu pokrmů. V klubu využijete vlastní šatnu, velmi slušné 
sociální zařízení a vlastní parkoviště s možností zaparkování drahých vozů v hotelové garáži.
Vaše mimopražské hosty ubytujeme v hotelu.

VLASTNÍ PROGRAM VEČERA NABÍZÍME V MNOHA FORMÁTECH. 
Jako příklad:

Večer v army stylu například 
s hudební skupinou TAXMENI

Večer 60-tá léta rock&roll například s Viktorem Sodomou
a MEFISTEM

Klub CI-5
Při Vašich služebních i soukromých cestách do Prahy bude pro nás dokonalou ctí
se o Vás a Vaše obchodní partnery postarat velmi příjemným a cenově výhodným
ubytováním, včetně servisu pro obchodní a služební setkání, včetně cateringu
a příjemné relaxace v prostorách klubu CI-5 s pravidelným hudebním programem.
Budeme se Vám věnovat osobně s individuálním přístupem. 
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Večer 40-tá léta dixileand například s BRASS BAND Večer-Havay-Mexiko například s KUČEROVCI

Večer v country stylu například 
s dámskou country skupinou SCHOVANKY Večer s dívčí rockovou skupinou APPIES

Každý jednotlivý večer doplníme případně soutěžemi a jinými programovými vstupy podle Vašeho zadání.

Pokud by námi navržený formát večera nesplňoval Vaše představy. Naší snahou bude tyto Vaše představy
naplnit jak po stránce programu i gastronomického výběru nápojů a jídel.

Čím Vás chceme překvapit je příjemný večer v zajímavých prostorách a velmi zajímavou cenou.

Gastronomickou skladbu večera můžeme přizpůsobit vybranému stylu večera.


