


PREMIUM EVENT 
LOCATION

Абитуриентският бал е събитие веднъж в 
живота. Със сигурност искате да изживеете 

тази специална вечер по най-добрия начин. 
Ние ще Ви посрещнем като ВИП звезди, ще 

минете по червен килим и ще достигнете до 
Вашата зала мечта! 

Светлини, декорация, специални визуални 
ефекти, великолепна тераса, на която може и 

да потанцувате, озвучаване на световно ниво, 
DJ, VJ, жива музика, защо не и караоке - ще  

направят последната Ви вечер с класа, най-
страхотния момент в живота Ви. 

Очакваме Ви!

Събитията имат ново място 
- Paradise Center!  

• Най-новата атрактивна обществена 
локация в София

• Уникална лайфстайл концепция
• Зелени зони и водни атракции от 

световно ниво
• Ексклузивен етаж

• Повече от 40 ресторанта и 250 
магазина

• ВИП вход с червен килим
• Единственият Sky Park с атракции в 

София
• Безплатен паркинг

• На 7 мин. от центъра и на 5 мин. от 
Студентски град



• Welcome drink & music - мохито, шампанско и плодове 

• Празнична вечеря с 5 степенно меню 

• Пакет от маркови алкохолни напитки и неограничено количество

безалкохолни и сокове

• Уникална декорация за празничните маси 

• Ефектно клубно осветление и озвучаване 

• DJ сетове и жива музика

• Ползване на ВИП вход за тържествено влизане в сградата

• Червен килим и хостеси

• Един безплатен куверт за учител на клас (над 20 ученика)

• Просторна тераса със светещ бар и мебели - ефектно озвучена и 

осветена

• Единственото място в София с уникална 360o проекция в зала

• Специални VJ ефекти и интеграция на училищна идентичност

• Визуaлна ретроспекция със снимки от изминали учебни години

• Възможност за видео връзка с приятели от целия свят

• Безплатен интернет и безплатен паркинг

• Специален пакет отстъпки от Paradise Center

• Томбола с награди и изненади

• Снимки и отразяване на бала Ви от екипа на Хайлайф

• Beauty Checkpoint

PARTY MENU



CATERING ENTERTAINMENT

Петстепенно меню 

Салата:
• Кула от розови домати, 

моцарела, авокадо и меланцане 
маринара, сервирано с 

джинджифилови гризини и песто 
дженовезе

Топло предястие:
• Пай от нахут със зеленчуци, 

крем от броколи и рагу от домати

Основно ястие:
• Свински карета от контра филе на 

бавен огън със сос от бяло вино и пушени 
сирена, гарнирани със селски картофи 

Десерт:
• Неаполитански сладкиш

Плата със сирена и нарязани сезонни 
плодове

Селекция от прясно изпечен хляб

Пакет с напитки  

• Половин бутилка бяло или 
червено вино, 

• 50 мл. уиски или водка  
• Неограничено количество 

безалкохолни напитки 
и минерална вода

• Допълнителен бар със 
специални цени 

DJ сет на световно ниво
Мултимедия, 3D мапинг, интерактив

Огромна Facebook стена с live chat и коментари
Live performance  & attractions 

Парти тераса с бар и chillout зона
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  Нашето специално предложение: 120 лв. на човек /с вкл. ДДС/
  * Поръчайте до 10.10.2013 и ще получите 5% отстъпка 



  SEE U@SEC
Sofia's Premium Event Location

Sofia Event Center
1407 Sofia, Bulgaria

100, Cherni vrah blvd. 
Executive Floor, +3 Level

Phone: +359 2 / 447 07 07
Mob:   +359 882 / 444 650 

  +359 882 / 444 660 
Mail: info@secevents.bg

facebook.com/secevents
www.secevents.bg


