Лица за контакти:

Ива Гешева – Ръководител на
Дом на културата „Борис Христов”
032 630 518 / 0879 549 647
dkborishristov@abv.bg

Гергана Филева
– Организатор събития
032 628 036 / 0898 542 284
dkborishristov@abv.bg

www.domborishristov.com
https://www.facebook.com/CultureCentreBHristov

Дом на културата “Борис Христов”
е съвременна многофункционална
сграда за културна и информационно
- образователна дейност, единствена
по своята структура и предназначение в град Пловдив. Известен в
миналото като Синдикален дом,
културният център приема името на
световноизвестния оперен певец
Борис Христов по предложение ма
Музикално общество „Борис
Христов”. С Решение на Общински
съвет на град Пловдив, сградата
разполага със Зрителна зала, две
мултифункционални конферентни
зали, камерна зала/киносалон и
фоайета.
Разположен на ул. „Гладстон” в
центъра на Пловдив, Дом на
културата „Борис Христов” със своите
модерно обoрудвани конферентни
зали и фоайета и с централната си
локация е много добър избор за
конференции, презентации,
семинари, бизнес-срещи, партита.
Домът е в непосредствена близост до
зеления парк „Бунарджик“ и на
няколко минути пешеходна разходка
до Главната улица на Пловдив,
Римския стадион, Възрожденския
архитектурен комплекс „Старинен
Пловдив”, Международния панаир,
централната авто и жп гара,
ресторанти и търговски комплекси.

Дом на културата „Борис Христов”
предлага конферентни зали с модерна
технология и професионални стандарти в
услугите. Те дават отлични възможности
за Вашия контакт с клиентите, за Вашия
дебат по важни за обществото теми, за
среща с личностите на културата,
науката, икономиката и политиката на
България и Европа.
Конферентните зали дават възможност
на културни институти, творчески съюзи,
държавни институции, дипломатически
мисии, общини, професионални
организации, търговско-промишлени
камари и асоциации да провеждат на
високо ниво конференции, семинари,
обучения, бизнес-срещи, лекции,
презентации.
Можем да Ви предложим различни
разпределения на конферентните зали и
техника за тях, съгласувани с Вашия вкус
и нужди.

ГОЛЯМА КОНФЕРЕНТНА
ЗАЛА
Размери на залата – 7 / 14 / 2.75 метра
Капацитет - 120 места
Озвучаване и мултимедия – 8 бр.
дистанционни конферентни микрофона, 2
бр.дистанционни микрофона shure sm58,
стационарен мултимедиен проектор с размер
на проекцията 3/2 метра, лаптоп
* Според вашите изисквания, залата има
различен капацитет на участници , спрямо
типа подреждане :
•Подреждане тип киносалон – 120 места
•Подреждане тип класна стая – 40 места
•Подреждане тип П- образно – 40 места
Размери на залата – 7 / 14 / 2.75 метра

МАЛКА КОНФЕРЕНТНА
ЗАЛА
Размери на залата – 7 / 9 / 2.7 метра
Капацитет - 80 места
Озвучаване и мултимедия – 4 бр.
дистанционни конферентни микрофона, 2
бр.дистанционни микрофона shure sm58,
стационарен мултимедиен проектор с размер
на проекцията 3/2 метра, лаптоп.
Според вашите изисквания, залата има
различен капацитет на участници , спрямо
типа подреждане :
•Подреждане тип киносалон – 80 места
•Подреждане тип класна стая – 24 места
•Подреждане тип П- образно – 32 места

ФОАЙЕТА
Дом на културата „Борис Христов” разполага с:
• Две фоайетa, подходящи за презентации с
кетъринг, кастинги, изложби и камерни концерти
• Партерно фоайе с площ около 500 кв.м.
• Балконско фоайе с площ около 300 кв.м.
• Стълбищно пространство
• Ниша находяща се на III етаж с площ около
250 кв.м.
Нишата е с прекрасен изглед към
пловдивското тепе Бунарджика. Мястото е
подходящо за мероприятия от всякакъв тип.

ПЕРСОНАЛЕН МОБИЛЕН
ОФИС
Вашето работно място в центъра на Пловдив.
Удобен за провеждане на срещи и интервюта.

