White Marlin Restaurant & Lounge w Sopocie
specjalizuje się w organizacji spotkań biznesowych we
wskazanym przez Partnera miejscu, jak też na terenie
naszej restauracji.
Jeżeli chcą Państwo uczcić kolejną rocznicę działalności
firmy, zorganizować przyjęcie dla ważnego kontrahenta,
przeprowadzić kurs lub szkolenie dla swoich
podopiecznych, zorganizować konferencje promującą
swoją firmę, przyjemnie zakończyć ważne negocjacje biznesowe lub po prostu spotkać się z
towarzysko w większym gronie zapraszamy Państwa do Restauracji White Marlin Restaurant &
Lounge w Sopocie.
Zapraszamy do wspólnej organizacji imprez, które aranżujemy u nas lub
w dowolnie wybranej scenerii – np. w biurowcu, w centrum handlowym, w
obiekcie zabytkowym, parku, itp. Mamy w tej dziedzinie duże
doświadczenie.
Służymy pomocą w wyborze menu wykorzystując nasze doświadczenie,
możliwości obiektu oraz wiedzę i kompetencje naszych pracowników.
Proponujemy różnorodne menu w wybranej formie: od dań wykwintnych z
pełną obsługą kelnerską do luźnych w formie bufetu szwedzkiego.
Możemy zaproponować dogodne ustawienie stołów w zależności do
formy spotkania.
Zapewniamy zorganizowanie i dostosowanie naszej oferty do Państwa
potrzeb i oczekiwań. Zawsze dokładamy wszelkich starań, by każda
zorganizowana przez nas uroczystość była wyjątkowa i odbywała się we
wspaniałym klimacie. Dbamy o najwyższą jakość serwowanych potraw i
miłą atmosferę spotkania.
W restauracji oraz bistro White Marlin Restaurant & Lounge może swobodnie zasiąść do stołu i
bawić się do 140 osób na dwóch poziomach. W formie koktajlowej obsługujemy do 240 gości.
Przepiękne, zaciszne otoczenie naszej restauracji, z tarasem, beach barem oraz plażą pozwala na
prowadzenie imprez plenerowych do 400 osób. Mamy na swoim koncie wiele imprez, które na stałe
wpisały się w obraz życia towarzyskiego Trójmiasta. Wśród nich należy wymienić organizację
bankietów podczas Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta, czy Enegra Sopot Match Race – Mistrzostw
Świata w Żeglarstwie.
Zawsze bierzemy pod uwagę życzenia i
upodobania gości, służąc także pomocą w
przygotowaniu całej oprawy imprezy, w tym
oprawą muzyczną i artystyczną wydarzenia.
Sopot, Aleja Wojska Polskiego 1
tel. +48 58 5858686
mail: restauracja@whitemarlin.pl
www.whitemarlin.pl

