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Neponúkame Vám iba priestor.
Ponúkame Vám emóciu, zážitok, atmosféru.

DOT. Je už siedmym rokom ideálne prostredie pre Vaše eventy.
Máme radi výnimočnú kávu, výborné jedlo a súčasné umenie,

Tešíme sa na Vašu návštevu.

preto Vám ich s láskou a zárukou kvality ponúkame.

Spojením galérie súčasného umenia, kaviarne a modernej

konferenčnej sály sme vytvorili priestor, ktorý splní požiadavky
aj tých najnáročnejších klientov.

Som veľmi rada, že pre náš eventový koncept sme v roku

2021 našli nový krásny priestor – národnú kultúrnu pamiatku,
Jurkovičovu tepláreň, ktorá poskytuje kvalitný zážitok

z prepojenia umenia a krásneho industriálneho priestoru.

Zuzana Danková
Zakladateľka & CEO
DOT. Contemporary Art Gallery & Espresso Bar

Nahliadnite do priestoru
DOT. a pozrite si, ako vyzerá
podujatie u nás.

Ponuka priestorov

Konferenčná sála

Kaviareň

Priestor: 120m2
Kapacita: 100 osôb (divadelné sedenie)
Vybavenie: plátno, premietačka,
2 mikrofóny, asistencia technika počas
podujatia (Radi zabezpečíme technické
vybavenie. Cenovú kalkuláciu vypracujeme
na základe Vašich požiadaviek.)
Cena: 200€/hod. bez DPH

Priestor: 120m2
Kapacita: 50 osôb (kaviarenské sedenie)
Cena (galéria & kaviareň): 380€/hod. bez DPH
Celodenný prenájom
(galéria & kaviareň): 2500€ bez DPH
Poldenný prenájom
(galéria & kaviareň): 1500€ bez DPH

Galéria

Terasa

Priestor: 100m2
Kapacita: 60 osôb
Cena: 80€/hod. bez DPH

Súčasťou priestorov DOT. je terasa
s rozlohou 70m2.

Galéria a kaviareň sú prepojené priestory. Priestor je variabilný. Sedenie je možné vyskladať podľa požiadaviek.
Samozrejmosťou je Wifi/internetové pripojenie v celom priestore.

Pôdorys

Kaviareň a galéria

Eventová sála

Ponuka cateringu

Ponúkame s láskou pripravené a chutné

Okrem širokej ponuky kanapiek,

Ku každému eventu okrem kvalitnej kávy

zaručená. Stačí si len vybrať.

si môžete vyskladať catering podľa Vašich

ponuka nápojov zahŕňa kvalitné vína, remeselné

občerstvenie. Kvalita aj rozmanitosť je u nás

chlebíčkov a sladkých dobrôt, z ktorých

predstáv, ponúkame aj komplet eventové
balíčky v podobe coffee breaks a teplých
& studených bufetov.

a chutného jedla patrí aj skvelý drink. Naša
pivko z Bratislavy, tmavé i svetlé destiláty
aj miešané alko & nealko drinky.

Plnú cateringovú ponuku Vám zašleme na vyžiadanie, vrátane možností studených a teplých bufetov,
coffee breakov a kompletného nápojového menu.

Niečo extra

Chcete oživiť Vaše podujatia niečím
výnimočným? Dopriať Vašim hosťom
nový zážitok? Radi Vám pomôžeme!
Prednáška baristu / pražiara (výklad & cupping): 100 € / hod.

Workshop alternatívnej prípravy káv: 150 € / hod. + 15 € na osobu

Molekularna mixológia & návrh drinkov na mieru: 500 € / večer + 3€ / drink

Radi pre Vás pripravíme kultúrny event spojený

s vizuálnym umením alebo hudobný večer spojený

s umeleckou performanciou, literárnym alebo poetickým
vystúpením, či kvalitnou hudbou: cena dohodou
na základe špecifikácie klienta

Kontakt

Michaela Lüley
Event manažérka
DOT. Contemporary Art Gallery & Espresso Bar
Jurkovičova Tepláreň
Bottova 1
811 09 Bratislava
Tel.: 0911 212 211
E-mail: luley@dotespressobar.sk
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