
ГОЛЕМИЯТ БИЗНЕС ИЗБИРА 



ВАШИЯТ 
БИЗНЕС 
УСПЕХ 

Е ОТ ПЪРВОСТЕННО 
ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАС



В момента,
в който ни се доверите и 
оставите всичко в нашите 
ръце, вие ще разберете, 
че си пaртнирате с 

най-добрия в 
бранша.

Grand Hotel & Spa Primoretz, Бургас е име, което 
се утвърди и наложи в корпоративните и бизнес 
среди като образец за дискретност, лукс, 
партньорство, коректност и професионализъм. 

www.hotelprimoretz.bg



ГОЛЕМИЯТ 

БИЗНЕС 
избира винаги с

 ПРИЧИНА
СТАТИСТИКА ЗА КОРПОРАТИВНИ 

И БИЗНЕС КЛИЕНТИ  

ФАРМАЦЕВТИЧЕН 
СЕКТОР

АГРО 
СЕКТОР

ТЪРГОВИЯ И 
СПЕДИЦИЯ

IТ СЕКТОР

ДРУГИ

Корпоративни клиенти



Фармацевтични
Корпоративни 
компании

Агро 
Корпоративни 
компании

Нефт, горива и 
търговия

%36
%27
%20
%12

Фермери, едри 
земевладелци

Дистрибутори и 
спедитори

IT специалисти

Административни 
персонални клиенти

с  неговите партньори и клиенти

Медицински центрове, 
лекарски колегии, 
фармацевти

IT корпоративни 
компании

Други 5,о%



ОПИТА
Защото ние имаме незаменим опит в подготовката 
и организирането на изключително разнообразни 
по характер и големина бизнес мероприятия. 

Защото знаем, че Вашият бизнес се нуждае да 
бъде заобиколен от комфорт и безупречна 
организация.

професионализМА

Защото разполагаме с всичко необходимо 
(просторни и слънчеви зали и разнообразно 
техническо оборудване).

базата

Защото срещаме Вашия бизнес с неговите клиенти 
и партньори ( комфорт и удобство,  настаняване, 
ресторант ).

Комфорта

Защото локацията ни е най-подходяща.

ЛОКАЦИЯТАЗащото ние сме 
всичко, от което 

имате нужда

P



2016 Статистика 
за последните 3 години 
(структура на бизнес клиенти 
и партньори).

2015

2014

2013

15,3
%

Международни корпорации              

Български компании

Държавни и общински структури

Други клиенти и партньори 

29% 31% 12% 28%

32% 33% 10% 25%

37% 35% 11% 17%

oчакван 
приръст

ПОСТОЯНСТВОТО
Партньорство, 
което добавя стойност!

www.hotelprimoretz.bg



Конференти мероприятия 
и услуги

2
обща площ 
на всички
зали

височина
на таванам. 3 VIPSALON835 м.

различни
вида зали7



Интернет достъп (Wireless) – 
във всички хотелски стаи, 
конферентни зали, ресторанти 
и барове.

Надземен и подземен 
охраняем паркинг 24 ч.

Техническо оборудване 
/екран, мултимедия, 
озвучаване, флипчарт, 
микрофини и др./

www.hotelprimoretz.bg

Кетъринг при провеждане на 
мероприятието, според 
индивидуалните изисквания на 
клиента.

Предлагане на предварително 
изготвени разнообразни 
варианти на примерни кафе-
паузи, обяд, вечери.

услуги



ЛУКСОЗЕН ИНТЕРИОР, 
СЪЧЕТАН С БЕЗУПРЕЧНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ВАШЕТО 
БИЗНЕС СЪБИТИЕ.

Хотелско настаняване 
в просторни стаи с модерно оборудване.

Хотелско настаняване 
в просторни стаи с модерно оборудване.



Релаксиращата атмосфера 

и красивата Морска градина  ще

 отговорят на всяко едно Ваше изискване!

Релаксиращата атмосфера 

и красивата Морска градина  ще

 отговорят на всяко едно Ваше изискване!

SPA & Wellness 
Club

Изискани 

блюда от 

ресторантите ни. Flavours of the Mediterranean

restaurant



ТЕАТЪР

КЛАСНА СТАЯ

БОРДЕН СТИЛ

КОКТЕйЛ

тип на 
подреждане Конферентна зала

 "Áхело"
Primoretz

grand

Театър
Борд
Класна с.
Коктейл

200
60
50
250

КапацитетТип подреждане

Театър
Борд
Класна с.
Коктейл

150
45
35
200

КапацитетТип подреждане

Театър
Борд
Класна с.
Коктейл

50
25

70

КапацитетТип подреждане

Конферентна зала

,,Бургас,,

2
м.220 2

м.1502
м.270



Екзекютив
стая

2
м.45

Meeting 
Room

Зала 
БИЗНЕС СРЕЩИ 

Театър
Борд
Класна с.
Коктейл

30
20
20

КапацитетТип подреждане

Театър
Борд
Класна с.
Коктейл

25
15
10
30

КапацитетТип подреждане

VIP
Primoretz hall

2
м.72

Театър
Борд
Класна с.
Коктейл

 
15

КапацитетТип подреждане

Театър
Борд
Класна с.
Коктейл 40

КапацитетТип подреждане

общо 
площ

общо 
площ

2
м.45 2

м.33



Хотелът разполага с прекрасни, снабдени с всички необходими съоръжения за отдих и релаксация в спа 
центъра, фитнес, вътрешен и външен басейн.

За Вашата лятна почивка, спа уикенд, бягство от натоварената седмица Ви предлагаме специални пакети.

Изготвяне на индивидуални оферти, съобразени с предпочитанията и изискванията на всеки клиент.

BUILDING 
OF THE YEAR 2010

www.hotelprimoretz.bg

Бургас / Морска градина   info@hotelprimoretz.bg Grand Hotel Primoretz+359 56 812345


