
DODATKOWE INFORMACJE
Jeśli mają Państwo inne pomysły, potrzebny np. na dekorację, przerwę w jakimś konkretnym klimacie prosimy o kontakt 

telefoniczny lub mailowy z managerem, tel: 533080616 mail: manager@cynamon-cateirng.pl
Jeśli chcą Państwo np. dobrać dodatkowe przekąski zapraszamy do kontaktu oraz do zajarzenia do naszego menu:

https://cynamon-events.pl/index.php/menu/
oraz zamówienia online wraz z przerwą kawową lub kontakt telefoniczny lub mailowy z managerem, 

tel: 533080616 mail: manager@cynamon-cateirng.pl

PRZERWA KAWOWA WERSJA PODSTAWOWA:
Kawa rozpuszczalna, herbata kopertowana premium 9 rodzajów, woda z cytryną, ciasteczka 
3 rodzaje premium, cytryna, cukier, mleko, zastawa papierowa ekologiczna, serwetki, kosz na 
odpady, obrus bawełniany plamoodporny.

Jest to oferta dla klientów, którzy dysponują swoimi meblami oraz chcieliby w niewielkiej cenie 
zapewnić możliwość skorzystania z przerwy kawowej uczestnikom szkoleń, konferencji, warsztatów, 
zjazdów itp. wydarzeń. Cena zawiera rozstawienie przerwy kawowej oraz sprzątnięcie łącznie 
z zabraniem odpadów w tym jednorazowej w pełni degradowanej zastawy papierowej.

DODATKOWA USŁUGA MEBLI DO BUFETU I OBRUSÓW TYPU „STRETCH”:
Jeśli nie dysponują Państwo meblami polecamy skorzystanie z powyższej opcji, która oprócz mebli 
zawiera idealnie dopasowanie obrusy typu „stretch”.

DODATKOWA USŁUGA PODANIA PRZERWY NA ZASTAWIE PORCELANOWEJ „EXTRA WHITE”:
W sytuacji kiedy impreza wymaga podania zastawy porcelanowej warto skorzystać z możliwości 
dobrania do wersji podstawowej naszej zestawy. Jest to nowoczesna zastawa w produkowanym 
od niedawna kolorze „extra white”.

DODATKOWA USŁUGA EKSPRESU CIŚNIENIOWEGO ORAZ OBSŁUGI:
Dla klientów, którzy organizują wyjątkowo prestiżowe szkolenia oferujemy przerwę gdzie zamiast 
kawy rozpuszczalnej i warnika mamy ekspres ciśnieniowy oraz obsługę, co dodatkowo dodaje 
prestiżu przerwie.

CENNIK 
PRZERWA KAWOWA
CENA BAZOWA 20 ZŁ NETTO ZA UCZESTNIKA (+23% VAT)

 20-49  5%  19 zł  3 zł 3 zł 10 zł

 50-99  10%  18 zł  3 zł  3 zł 10 zł

 100-199  15%  17 zł  3 zł  3 zł 10 zł

 200 i więcej 20%  16 zł  3 zł  3 zł 10 zł
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