
MORE THAN SPACE



2020 Event Space - най-новото пространство за 
събития, разположено в сърцето на столицата, на 
територията на комплекс НДК
Локацията е съчетание от модерен градски лайфстайл и 
градина с гледка към планина Витоша
Нестандартният дизайн на интериора е едно от нашите 
предимства

2020 EVENT SPACE



Провеждане на конференции, семинари, обучения, 
тематични събития, презентации, международни 
срещи, сватбени тържества, балове и лични 
поводи
Просторно открито пространство, собствена 
кухня и кетъринг, последно поколение аудио-
визуална техника, мултимедия, професионално 
осветление, сцена, обучен персонал, богат избор от 
изпълнители и DJ
Паркинг, възможност  за  хотелско настаняване 
в близост до локацията ни, удобен градски 
транспорт и метростанция

MORE THAN SPACE

ТЕАТЪР

ВХОД
ЗАЛА 

2020

BOARDROOMЗАЛА 

4 SEASONS

КОКТЕЙЛ БОРД КЛАСНА
СТАЯ

БАНКЕТ

Мобилност на залите



1000 m² ЗАКРИТА ПЛОЩ, ТЕРАСА И ГРАДИНА

Три зали
Провеждане на паралелни 
събития
Тераса - 300 m², с възможност за 
присъединяване към всяка една от 
залите
Зелено пространство за 
изграждане на шатри, церемонии 
и събития на открито
Напълно оборудван външен бар



v

 
Естествено осветление от стъклен покрив, 
с възможност за отваряне
Сцена и платформа за презентации
12 метров екран, съставен от 4 проектора
Безжичен, високоскоростен интернет
Висококачествена прожекционна и осветителна техника
Възможност за видеоконференции, live streaming и 
проетиране на екрани към всяка точка на залата
Система за озвучаване, 8 канален пулт и микрофони
Телевизор, бели екрани, мултимедия, Full HD видео 
стена 4x3 метра, флипчарт

ЗАЛА  2020 ЗАКРИТА ПЛОЩ: 600 m²
ОТКРИТА ПЛОЩ (тераса): 300 m²

ВХОД

 

2020

ТЕАТЪР КОКТЕЙЛ КЛАСНА
СТАЯ БАНКЕТ



ТЕАТРАЛНА ПОДРЕДБА
    
 

300    
 

ЗАЛА  2020  



БАНКЕТНА ПОДРЕДБА
БАЛНА ЗАЛА
    
 

230    
 

ЗАЛА 2020



КОКТЕЙЛ

550    
 

ЗАЛА  2020



Естествено осветление
Самостоятелен вход
Безжичен, високоскоростен интернет
Висококачествена прожекционна и осветителна 
техника
Възможност за видеоконференции, live streaming и 
проетиране на екрани към всяка точка на залата
Система за озвучаване и микрофони
Бели екрани
Флипчарт

ЗАЛА  4 SEASONS ЗАКРИТА ПЛОЩ: 100 m²
ОТКРИТА ПЛОЩ (тераса): 100 m²

ВХОД

4 SEASONS

ТЕАТЪР КОКТЕЙЛ КЛАСНА
СТАЯ БАНКЕТ



ТЕАТРАЛНА ПОДРЕДБА
    
 

130    
 

ЗАЛА  4 SEASONS



БАНКЕТНА ПОДРЕДБА
БАЛНА ЗАЛА
    
 

90    
 

ЗАЛА  4 SEASONS



КОКТЕЙЛ

150    
 

ЗАЛА  4 SEASONS



 80

За нуждите на Вашето събитие можем да предоставим и други разнообразни конфигурации 
на нашите мултифункционални зали. Приобщавайки зала “4  Seasons” и зала “2020”, разполагате с 
над 700m2 закрита и 300m2  открита площ. 

ВХОД

4 SEASONS

2020КЛАСНА

2020

4 SEASONS

ОБЩО

СТАЯ
КАБАРЕ ТЕАТЪР КОКТЕЙЛ БАНКЕТ
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2020 +  4 SEASONS



ЗАЛА  BOARDROOM

ПЛОЩ: 18 m²
КАПАЦИТЕТ: 12 места

ВХОД

Уединено, модерно, напълно оборудвано бизнес 
пространство
Подходящо за корпоративни и бизнес срещи
Безжичен, високоскоростен интернет
Висококачествена прожекционна техника
Екран
Mултимедия
Флипчарт

BOARDROOM

БОРД



12    
 

ЗАЛА  BOARDROOM



Площ: 300 m²
Капацитет: до 300 човека
Зелена площ с възможност за изграждане на арка,
изнесени церемонии
Оборудван външен бар
Мека мебел
Възможност за позициониране на мултимедиен екран
Възможност за позициониране на автомобил
Красива гледка към Витоша

Оазис на спОкОйствиетО в централната градска част

300    
 

ТЕРАСА  И  ГРАДИНА



300    
 

ТЕРАСА И  ГРАДИНА



2020 Event Space разполага с напълно оборудвана собствена 

кухня с площ над 260м2 и възможност за прясно приготвен 

кетъринг. 
Ние можем да ви предложим най-подходящият вариант за 

кетъринг за всеки тип събитие: 

СОБСТВЕН КЕТЪРИНГ

Закуска и кафе-пауза
Brunch меню
Бюфетно меню, поднесено на блок маса
Гала вечери
Тематичен кетъринг

Коктейлно меню

Изготвяне на индивидуални менюта



ЗА ВАС, МЛАДОЖЕНЦИ!

2020 Event Space е разположена на емблематично 
място, в което години наред са се провеждали сватбени 
тържества
Нестандартно пространство - съчетание между модерен 
стил и класата на разкошна бална зала
Градина, с възможност за изнесени церемонии, в самото 

сърце на София

Оставете своята следа в историята на най-великолепните 
сватби, а ние гарантирано ще превърнем най-важният ден в 

живота Ви в незабравим празник!



2020 Event Space

тел.: +359 89 999 3934
тел.: +359 89 999 3677

events@2020event.space
Бул. ”България” 1 

НДК, до кино Люмиер
София 1463

www.2020event.space


