A
Hangvilla
Veszprém
legújabb
multifunkcionális,
exkluzív
rendezvényhelyszíne ahol egyedülálló adottságok mellett megvalósítható számos
program, rendezvény: legyen szó konferenciáról, céges rendezvényről, színházról, koncertről,
üzleti ebédről/vacsoráról sajtótájékoztatóról, állófogadásról, gálavacsoráról, esküvőről,
bálról, catering szolgáltatásról. Szakképzett személyzetünk profi segítséget nyújt a
legkülönbözőbb események megvalósításában, a legjobb áron Veszprém belvárosában. Az
épület több száz fős rendezvényre is elegendő eszközparkkal, technikai felszereléssel
(projektor, vetítővászon, flip chart, vezeték nélküli internet elérés, hangosítás), több
konferenciateremmel, színházteremmel, 250 fős étteremmel, körpanorámás
kávézóval és a mélygarázsában parkolási lehetőséggel rendelkezik.
Nagyterem
A Világszínvonalú akusztikai kialakításának köszönhetően színházi és táncelőadások mellett
komolyzenei koncertek, operák, jazzműsorok, világzenei és könnyűzenei produkciók
befogadására is alkalmas. A Nagyterem kiváló helyszíne lehet akár több száz fős
konferenciáknak, céges rendezvényeknek, vevőtalálkozóknak, nyílt napoknak. Nézőtere
kiegyenlítető, egy szintbe hozható így lehetőség van exkluzív gálavacsora, céges évzáró
rendezvény, több száz fős állófogadás vagy akár nagy kiállítások megtartására is.
Konferenciaterem
A Hangvilla harmadik emeletén elhelyezkedő, természetes fénnyel rendelkező
konferenciaterméből gyönyörű kilátás nyílik Veszprém belvárosára. A terem sokoldalúsága
lehetővé teszi, hogy többféle funkciót is szolgáljon, elsősorban szakmai konferenciák,
sajtótájékoztatók, work shopok, előadások színhelye, de az állófogadások többsége is itt kerül
megrendezésre.
Kamaraterem
A Hangvilla első emeletén elhelyezkedő több mint 100 négyzetméteres kamaraterem kisebb
létszámú akusztikus koncertek, színházi előadások valamint ifjúsági és gyermek programok
helyszínéül szolgálhat. A terem belmagassága és sötétíthetősége miatt kitűnően használható
filmek vetítésére is. Elhelyezkedésének köszönhetően a Nagyteremben megtartott
rendezvények szolgáltatásait kiegészítő, vagy háttérhelyiségeként is funkcionálhat.
Próbaterem
A terem a kávézó és az étterem közvetlen szomszédságában helyezkedik el, így kiválóan
alkalmazható konferenciák, work shopok és egyéb céges rendezvények lebonyolítására.
Étterem
A Hangvilla földszintjén található étterem több mint 300 négyzetméter alapterületű.
Adottságai révén kiváló lehetőséget biztosít különféle rendezvények lebonyolítására, úgy
mint, esküvők, fogadások, céges összejövetelek, üzleti ebédek akár 400 főig.
Kávézó
A Historia Hangvilla Kávézó Veszprém belvárosának legújabb, legkülönlegesebb
körpanorámás kávézója, színvonalas találkozási pont a város szívében. Kiváló helyszín baráti
és családi rendezvények valamint sajtótájékoztatók és egyéb céges rendezvények
lebonyolítására is.
A kávézó és az étterem összenyitva is kibérelhető több száz fős céges rendezvények, vagy
esküvők számára.
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