
ВАШЕТО ФИРМЕНО 
СЪБИТИЕ В LIMACON

ПРЕЗ 2017!



Limacon – център за развитие на социален капитал 
е мястото за изживяване на една различна и незабравима фирмена среща!

Философията на компанията ни е изградена върху възприятието, че
социалният капитал е най-ценния ресурс за личен и общностен успех.
Социалният капитал е силната връзка между хората в едно общество,
базирана на взаимно доверие. Социалният капитал са нашите приятели,
колеги, познати, с които комуникираме всеки ден и които също зависят от
нашите действия и стремежи. Ето защо създадохме Limacon – с идеята
това място и тази компания да развиват и изграждат социалния капитал
на Пловдив. Обществото ни днес има нужда от повече комуникация по
между си, от повече колаборация и доверие.

Вярваме, че в Limacon всеки бизнес, институция или отделен човек, ще
намерят едно място, което ще го развива, мотивира и вдъхновява.



Какво предлагаме:

• Наем на зали за фирмени обучения

• Наем на зала за фирмени партита

• Организиране на обучителни семинари по 
посочени от Вас теми

• Организация на тиймбилдинги

• Цялостен пакет от маркетинг услуги



Защо да изберете Limacon



Уникален интериор и атмосфера



Професионална организация на 
семинари и обучения



Незабравими тиймбилдинги



С какво разполага Limacon

• Разгърната площ на центъра от над 400кв.м.

• Зала с капацитет 80 седящи места

• Зала с капацитет 20 седящи места

• ТОП локация на 5мин. с кола от центъра на града

• Безплатен паркинг

• Пълно мулти-медийно оборудване: проектор, професионално озвучаване, 

безжични микрофони, прожектори.

• Ободурвана кухня на Ваше разположение

• Сцена за камерни събития и тиймбилдинг обучения

• Високоскоростна интернет – връзка

• Възможности за цялостен кейтъринг на Вашите събития



И разбира се – много социален капитал и 
нови контакти!



Оферти и цени предлагаме след 
запитване с цел най-оптимални условия 

и услуги

Стандартни цени за наем на зали може да видите на 
www.limacon.bg

http://www.limacon.bg/


СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:

Limacon – building your social capital
4000 Plovdiv
Maritsa 154A 

Ivan Bondokov
ivan.bondokov@limacon.bg

Tel: 0889 989703
www.limacon.bg

mailto:ivan.bondokov@limacon.bg
http://www.limacon.bg/

