OK CENTER BUCUREŞTI
Strada Traian nr.1, sector 3
Bun venit, dragi oaspeţi!
Ne bucurăm că aţi ales să vă desfăşuraţi evenimentul în incinta casei noastre şi vă invităm să beneficiaţi de
facilităţile acesteia, astfel:
Zona Lounge, situată la parter, lângă intrare şi recepţie, dotată cu:
- tablete cu sistem android
- ecran de proiecţie
- console de jocuri PS4
- bibliotecă
- mese şi scaune – capacitate 60 locuri
- dozator apă (caldă şi rece)
- cafetieră (funcţionează cu cafea boabe) - fără cafea, zahăr, ceşti
- muzică ambientală
- blackboard
Zona Training, situată la mezanin, având în alcătuire 4 săli de training, dotate fiecare cu:
-

videoproiector cu intrare HDMI
ecran de proiecţie
microfon
mese si scaune - capacitate 20 locuri în fiecare sală
suport flipchart - fără coli

-

dozator apă (caldă şi rece)

-

cafetieră (funcţionează cu capsule Jacobs Tassimo) - fără cafea, zahăr, ceşti
Vă rugăm ca, în situaţia în care vă aranjaţi mesele şi scaunele în formatul care vă este necesar, să le
rearanjaţi la finalul evenimentului în formatul initial.
Vă mulţumim anticipat pentru acest aspect!

Zona Food, situată la mezanin, având în dotare:
- veselă (farfurii ceramică şi tacâmuri inox)
- pahare sticlă
- ceşti (ceai şi cafea)
- maşină de spălat vase – fără capsule detergent
- chiuvetă
- frigider
- cafetieră (funcţionează cu capsule Jacobs Tassimo) - fără cafea, zahăr, ceşti
- mese şi scaune – capacitate 17 locuri
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Zona Under | OK, situată la subsolul clădirii, are o capacitate de maxim 15 persoane, este un spaţiu
dedicat artelor şi este dotată cu sistem de simeze, ce poate fi folosit pentru expoziţii, concerte de muzică
live şi karaoke .
În casă veţi găsi zone de relaxare, dotate cu :
- console jocuri
- LEGO
- biliard olandez
- monitoare conectate la reţeaua internet
Toate spaţiile dispun de aer condiţionat iar zonele vitrate sunt echipate cu jaluzele.
Ne străduim să implementăm colectarea selectivă a deşeurilor şi vă invităm şi pe voi să ne fiţi alături.
Avem parteneriate cu ONG-uri cărora încercăm să le donăm mâncarea rămasă la finalul
evenimentelor(atunci când este cazul) în încercarea de a nu face risipă şi de a-i ajuta pe cei mai puţin
norocoşi decât noi.
Încercăm să folosim cât mai puţin plastic şi vă invităm să ne solicitaţi vesela aflată în zona Food de la
mezanin, pe care să o folosiţi! 
Apreciem orice feedback care ne poate ajuta să ne îmbunătăţim calitatea serviciilor pe care vi le oferim şi
în acest scop, vă rugăm să vă alocaţi un minut pentru a completa formularul de feedback .
Îl găsiţi la personalul de la pază în situaţia în care am omis să vi-l înmânăm.
Vă mulţumim că ne-aţi trecut pragul şi vă aşteptăm să reveniţi! 
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