НАЙБІЛЬШИЙ В УКРАЇНІ СІМЕЙНИЙ
ПАРК РОЗВАГ “ГАЛАКТИКА”

Шановні партнери!
Презентуємо Вам сімейний парк розваг «Галактика» – унікальний майданчик для
проведення івентів, розважальних заходів, святкових подій різного масштабу та напрямку та
запрошуємо до співпраці!
Сімейний розважальний парк “Галактика” – один з найбільших у Європі, критий
тематичний парк площею 20 тис. м кв., в якому представлені новітні атракціони від світових
компаній-лідерів ринку розваг Vekoma, Zamperla, SBF, Walltopia, TrioTech та інші. Парк розпочав
свою роботу у грудні 2016 року в новому ТРЦ “LAVINA MALL” і за цей короткий період не тільки
здобув статус Найбільшого парку розваг України (зафіксовано 1 грудня 2017 року
Національним реєстром рекордів України), а й став одним із найулюбленіших місць для
відпочинку киян, туристів та гостей столиці. І це не дивно, адже в ньому безліч особливостей,
які дозволяють формувати потоки відвідувачів різного віку, рівня достатку та з дуже широкою
географією. Щодня парк приймає тисячі відвідувачів з усіх районів Києва, а також гостей з
області, інших міст та країн, у будні – близько 3000 відвідувачів/1 день, у вихідні – близько 11 000
відвідувачів/1 день .
Як Ви вже здогадались, кращого місця для проведення івентів у Києві не знайти!
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Які заходи Ви можете організувати на нашій території:
Тематичні дитячі свята (катання на атракціонах, святковий стіл в ресторані,
можливість проведення будь-якого шоу, квестів, авторських програм)
Корпоративні заходи
Соціальні проекти
Новорічні свята
Фестивалі, ярмарки, презентації, покази
Будь-які інші заходи

Що ми пропонуємо івент- агентствам:
– Спеціальні тарифи на відвідування атракціонів для учасників Ваших святкових
заходів
– Гнучку систему ціноутворення і домовленостей
– Максимальне сприяння в організації та проведенні Вашого заходу
Звертайтесь до нас і будьте певні, ми обов’язково домовимось про співпрацю з Вами!
Графік роботи: 10:00-22:00, без вихідних

м.Київ, вул. Берковецька 6-Д, ТРЦ “Лавина” (ст.м. Академмістечко)
(073) 290 57 75; (044) 290 58 85; (044) 290 57 75
event-galaxy@ukr.net; chernyak-kateryna@ukr.net
WWW.GALAXYPARK.COM.UA

