
Ваш логотип или название

Гольф-центр «Київ»:
6 га зеленої території • корпоративний гольф • 12 конференц-залів • 

7 відкритих локацій • ресторан «Гольфіст» і крута команда однодумців

1



Ваш логотип или название

НОВІ ЛОКАЦІЇ -

НОВІ МОЖЛИВОСТІ
Івент Хол «Оболонь» це:
Банкет Хол – 1300 кв.м.

Бізнес Хол – 1300 кв.м.

• Можливість заїзду авто в зал

• Гримерки

• 260 кв.м. для кухні
акредитованого кейтерингу

• 400 кв.м. - рецепція

• Висота стелі Банкет Холу – 5.7 м.

• Висота стелі Бізнес Холу – 4.7 м.

• Панорамний вид на Дніпро та 
гольф-поле
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Ваш логотип или название

Технічна підтримка на
найвищому рівні

Найсучасніший звук, світло
та сцена:

Професійний звук та світло 
монтується під райдер. Сцена 4x6 
м. з можливістю збільшення до 
36 метрів.

Плазмові та LCD-екрани:

Led-екран 4x6 метра (можлива 
будь-яка конфігурація екрана та 
збільшення довжини до 36 
метрів)

Технічний персонал:

Професійні послуги
паркувальників, охорони, 
клінінгу.
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Ваш логотип или названиеБізнес та відпочинок умежахміста

• 6 га зеленої закритої
території з видом на Дніпро;

• 10 хв.  автомобілем від
центру міста;

• Охороняємий паркінг на 150 
авто;

• Унікальне поєднання
бізнесу та відпочинку в 
межах міста.

4



Ваш логотип или название

Наші можливості

Конференц-
послуги

12 конференц-залів від 
50 до 1300 кв.м. 

7 відкритих літніх
майданчиків

Корпоративний
гольф

Гольф-турніри від 10 до 
250 гостей

Маштабні івенти
та презентації

Можливість одночасно 
прийняти на закритих 

локаціях - до 2 400 
гостей 

На гольф-полі 
комфортно розміститься 

до 5000 гостей
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Ваш логотип или название

Унікальні локації на території Гольф-Центру «Київ» 

Видові тераси на
криші

Дніпро-тераса – 1200 
кв.м. 

Гольф-тераса – 800 кв.м.

Тераса Івент Холу
«Оболонь» - 400 кв.м.

Шатер

340 кв.м.

Висота стелі – 9 м.

Поряд дубовий гай

Можливість одночасно
прийняти до 500 гостей

Ресторан
«Гольфіст»

Панорамний вид на 
гольф-поле та Дніпро

Тематичний дизайн

A La Carte

Конференц-зали

Білий зал - 600 кв. м.

Еліт-зал – 180 кв.м.

Конференц-зал № 1 –
100 кв.м.

Конференц-зали № 2,3,4 
– від 25 до 50 кв.м.

Івент Хол
«Оболонь» 

2 зали по 1300  кв.м. 

Рецепція – 400 кв.м.

Гримерки

2 конференц-холи по 
200 кв.м. 
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Гольф-поле 5 га



Ваш логотип или название

Гольф Центр «Київ» -Івент Хол «Оболонь»

Будемо раді зустрічі:

Менеджер проектів, Груця Владислав – 067 545 6985

Менеджер проектів, Ірина Іпатенко – 067 545 6984

Київ, Оболонська набережна, 20

Golf-center.com.ua

Facebook/golfcenterkiev

Instagram/golfcenter.kiev 8


