enpresentzako zerbitzuak

Petrikafe
Petri Kafen, behar bezalako zerbitzuak ditugu, leku berezia, erosoa, lasaia
eta atsegina aurki dezazun enpresa bilerak egiteko, kongresuak, produktuen
aurkezpenak, team building-a eta espazioen alokairua.
Landu zure jarduerak ingurune berezi batean, egunerokotik kanpoko giroaz
gozatzeko eta zeure helburuak lortzen laguntzeko.

PetriKafen, eskura jartzen dizkizugu behar bezalako
bitartekoak eta baliabideak, topaketan laguntzeko
eta laneguna naturaz inguratutako eremu berezi eta
paregabe batean igarotzeko.

Gure kafetegiak zenbait bilera gela ditu, eta
tarteka, laneko topaketak izaten dira. 200 lagun
sartzen dira, eta ikus-entzunezko baliabideak ditu,
edonolako batzarrak edo enpresa kontseiluak
antolatzeko.

Hona hemen gune bakoitzaren azalera:

enpresa
topaketak

AFORO
1 GUNEA:
140 lagun zutik
50 lagun jarrita mahaiarekin
90 lagun eserita

terraza

Tokirik lasaiena; zurezko bankuak
ditu, eta estali egin daiteke
eguraldiak hala eskatzen badu.

1 gunea

Bileren alderdia

2 gunea

3 gunea

Taberna, sarrera nagusia,
barraren alderdia

Besaulkiak eta mahai
modernoak dituena
Aldeetako hormak
beirazkoak dira.

Lokala eta haren guneak
PetriKafe orain dela gutxi berritutako lokala da; zenbait gune ditu, eta, jende kopurura egokitzeko,
bateratu egin daitezke.

2 GUNEA:
100 lagun zutik
45 lagun jarrita mahaiarekin
70 lagun eserita
3 GUNEA:
180 lagun zutik
85 lagun jarrita mahaiarekin
120 lagun eserita
1 + 2 GUNEAK:
240 lagun zutik
135 lagun jarrita mahaiarekin
155 lagun eserita
2 + 3 GUNEAK:
290 lagun zutik
130 lagun jarrita mahaiarekin
190 lagun eserita

GUNEAK

1 GUNEA
2 GUNEA
3 GUNEA
1 + 2 GUNEAK
2 + 3 GUNEAK

75 M2
57 M2
132 M2
102 M2
189 m2

LOKAL OSOA

234 m2

alokairua
Alokairuaren Prezioak
SAGARDOTEGIAN
BAZKALDUTA EDO AFALDUTA:
Bilera		200€
Bilera + kafea + pastak:		
200€ + 2€/pax
Aulkien alokairua 		
3€/pax
Aulkiak alokatzea, 125 pertsonatik gora 2,50 €/pax
PETRITEGIN AFARIA EDO
BAZKARIA ERRESERBATU GABE:
Lokalaren alokairua 		
300€
Alokairua + kafea + pastak 		
300€ + 2€/pax
Aulkiak alokatzea, 125 pertsonatik gora 2,50€/pax

zerbitzu
Zerbitzu osagarriak
- Argazki zerbitzua
- Ordenagailua, USBa, DVDa, tableta
- Telebista guztiak konektatuak
- Haririk gabeko mikrofonoak
- Wifia
- Aparkaleku pribatua
- Irisgarritasuna
- Ur botilatxoa
- Orri zuria, propagandarako boligrafoak
- Antolatzailea eta kreditazioak
- Zerbitzuen prezioa
- Goi mailako kafearen eta opilen prezioa
- Kafearen eta opilen prezioa (autozerbitzua)

DASTATZE IKASTAROA
Zure bezeroei eta langileei gure sagardoa
dastatzeko hasi-masiak erakutsiko dizkiegu
enologo aditu baten bidez.
ETIKETA PERTSONALIZATUAK
Enpresaren izena eta logoa edozein oparitarako
edo ospakizunetarako.
EDALONTZI GRABATUAK
Edalontziak pertsonalizatzen ditugu
ekitaldietarako edo ospakizunetarako.

kokalekua
PetriKafe Astigarragan dago, eta sarbide erraza
du Donostiatik GI-131 errepidea hartuta.
Erraz sartzen da Donostiatik, hiriko autobusak
lokaletik 10 minutura baitaude.

Horrez gain, PetriKafek aparkaleku zabala du, eta
taxi eta mikrobus zerbitzua.

harremanetarako
Ekitaldi aretoen alokairuaz gehiago jakin nahi
baduzue, jar zaitezkete harremanetan posta
elektronikoz edo telefonoz.
Hitzordua ere eska dezakezue lokala ikusteko
eta eskura dituzuen gainerako hautabideak
azaltzeko.
Zuen zain gaude!

ARDURADUNA:
Amaia Otaño
HARREMANETARAKO TELEFONOA:
689 417 807
EMAIL
petrikafe@petritegi.com

