
KAVÁRNA
TEAMBUILDINGY 
FIREMNÍ EVENTY, VEČÍRKY
PARTY, SVATBY
KONCERTY, ŠKOLENÍ, PŘEDNÁŠKY
KONFERENCE
PREZENTACE
KULTURNÍ AKCE

Proč si vybrat právě nás?
Zajistíme Vám kompletní realizaci akce
Zastřešíme celou akci po produkční stránce
Individuální přístup ke každému zákazníkovi
Gastronomické a kulturně-společenské služby 

Kavárna
Plocha: 126 m2 (18x7 m)

Kapacita: 200 míst divadelní sezení, 100 míst kavárenské sezení

Elektro:1 přípojné místo 230/400W 16A, Wi-Fi

Vybavení: projektor (vstup HDMI pro připojení notebooku), 
plátno uhlopříčky 3 m, výkonné ozvučení, 2 mikrofony, pódium 6x4 m,  
řečnický pult, kavárenské stoly a židle, konferenční židle, bistro stolky,  
skládací stoly 120x60 cm, flipchart, menuboardy A3, pojízdné věšáky

Zázemí: 2 samostané místností použitelné jako šatny, skladovací prostory, 
zázemí účinkujících nebo pořadatelů, bezbariérové vstupy, WC pro veřejnost

Parkování a doprava: možnost parkování pro pořadatele v těsné blízkosti, 
značený příjezd po hlavní silnici, v blízkosti hlavní železniční a autobusová  
stanice i MHD
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Zajistíme Vám: 
Catering
• kompletní catering včetně profesionální obsluhy 
• rauty dle konkrétních požadavků
• tématické občerstvení
• občerstvení pro děti

Prostory a technické zázemí
• posezení dle požadavků
• slavnostní ráz akce (rautové sukně, potahy na bistro stolky, ubrusy)
• ozvučení, osvětlení

Doplňkový program
• Prohlídka expozice Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost    
  – historie firmy Baťa, Muzeum obuvi, Filmový kabinet, Cestovatelství Hanzelky a Zikmunda
• Prohlídka expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně Prostor Zlín | Řády vidění – výtvarné umění,  
  průmyslový design a architektura
• Komentovaná prohlídka tzv. zlínského mrakodrapu (21. budova) s jízdou v původní pojízdné kanceláři J. A. Bati
• Komentovaná prohlídka autobusem „Poznávejme baťovskou architekturu města Zlína“ s odborným výkladem kurátora
• Prohlídka Památníku Tomáše Bati
• Videomapingovou projekci na fasádu budovy 15

Naši spokojení zákazníci                                    
HP Tronic spol. s r. o.
FILMFEST, s. r. o.
Gefco Česká Republika s.r.o.
Tajmac – ZPS, a. s.
Letiště Praha, a. s.
SAMOHÝL MOTOR a. s. – ŠKODA Zlín
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Kontakt:
Ing. Andrea Zahrádková, andrea.zahradkova@14-15.cz, 736 505 519 
Mgr. Lena Hanáková, lena.hanakova@14-15.cz, 736 505 520

Další informace, fotky, reference, virtuální prohlídku prostor  
najdete na www.14-15.cz


