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Klub Bilardowy
______________________________________________________________________________

Klub Black Ball powstał 16.10.2009. Jest to największy Klub Bilardowy
w Poznaniu. Usytuowany jest w samym sercu Poznania – tuż przy Starym Rynku
na ul. Wielkiej 21.
Klub zajmuje powierzchnię 450m2 , jest nowocześnie i bardzo wygodnie
wyposażony w 11 wysokiej klasy nowych stołów bilardowych OLIMPIC firmy WiK
, loże, kanapy, projektor oraz szeroki asortyment w barze.
Klub na co dzień jest miejscem spotkań, gry, treningów. Jest uznanym miejscem
na poznańskiej mapie. Jesteśmy organizatorem wielu turniejów, które
umożliwiają sprawdzenie swoich umiejętności oraz podpatrzenie jak robią to
najlepsi.
Wnętrza Klubu dają możliwość zorganizowania:
kameralnych spotkań w gronie przyjaciół i rodziny
imprez firmowych, okolicznościowych, integracyjnych.
cyklicznych imprez firmowych
spotkań promocyjnych
prezentacji multimedialnych
szkoleń
Organizowane przez nas eventy cieszą się dużym uznaniem wśród Klientów,
przede wszystkim ze względu na:
charakter miejsca
kompleksowość usługi i oferty
indywidualne podejście do potrzeb każdego klienta
troskę o dobre samopoczucie naszych gości
smaczny i sprawdzony catering

Oferta
______________________________________________________________________________

W Black Ball Pool Club kładziemy przede wszystkim nacisk na różnorodność ofert
skierowanych bezpośrednio w oczekiwania naszych klientów, ciekawych
nietuzinkowych eventów, bankietów, imprez integracyjnych oraz okolicznościowych.
Ofertę przygotowujemy indywidualnie za każdym razem na bazie informacji
otrzymanych od Państwa.

Składowe oferty to przede wszystkim:
wynajem powierzchni wraz z pełną obsługą gastronomiczną i techniczną
ramy czasowe planowanej imprezy
propozycja menu
propozycja napojów bezalkoholowych i alkoholowych
propozycja występu pokazowego naszego Partnera – wielokrotnego Mistrza
Świata w trickach bilardowych Pana Bogdana Wołkowskiego
oraz inne propozycje i usługi uzależnione konkretnie od Państwa potrzeb lub
charakteru eventu.

Jeśli szukacie Państwo ciekawego pomysłu
na spędzenie miłego i atrakcyjnego wieczoru
ze swoimi pracownikami bądź partnerami
podczas pobytu w Poznaniu - serdecznie zapraszamy!

Kontakt
______________________________________________________________________________

Black Ball Pool Club
ul. Wielka 21
61-775 Poznań
tel.: [61] 855 14 96
info@blackball.pl
www.blackball.pl
Kontakt bezpośredni:
Łukasz Maculewicz
tel.: 535 305 004

