
КОРПОРАТИВНІ ВЕЧІРКИ



Barbeer Music Pub – заклад, який всього за рік свого існування здобув прихильність 
шанувальників не тільки крафтового пива і рок-концертів, а і вельми вибагливої 
столичної публіки, яка збирається тут з понеділка по неділю щоб поспівати у караоке, 
посміятися з дотепних жартів коміків на стендапах, або потанцювати на тематичних 
вечірках. Для всіх цих напрямів у Barbeer Music Pub є розвинута інфраструктура, яка 
дозволяє втамувати запити навіть самих вибагливих гостей. Ресторан від шеф кухаря 
Дмитра Шевельова, коктейль бар та більше ніж 15 видів розливного пива: відбірного 
лагеру та елю з Бельгії, Німеччини, Шотландії, Чехії та України. 

Ще одним з основних напрямів закладу на Максимовича 4 є корпоративні заходи будь-
якої складності. За трохи більше року роботи свої корпоративи, мітапи та тімбілдінги 
тут проводили ведучі компанії з України, Німеччини, Індії та США. 



Дата відкриття: 9 жовтня 2020. 
Адреса: вул. Максимовича 4 
Місцезнаходження: Голосїївський р-н. м Київ, поруч метро Васильківська (300 метрів)

ХАРАКТЕРИСТИКА БУДІВЛІ: 
Нежилий фонд, окрема будівля. 
Загальна площа: 1500 кв.м. 
Кількість поверхів: 3 поверхи.

ІНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: 
Перший поверх: караоке-паб (120 посадкових місць, барна стійка, сцена 5 метрів х 2.2 метри) 
Другий поверх: бар бібліотека (64 посадкових місць, зручні дивани, барна стійка) 
Третій: дискотека (125 посадкових місць, зручні дивани, барна стійка, танцпол)

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:  
Автоматична система кондиціювання, вентиляція, окрема парковка, гардероб на 350 місць

БЕЗПЕКА:  
Система вIдеонагляду, пожежна сигналізація

Розважальний комплекс «Barbeer» обладнаний якісним звуковим, світловим і проекційним 
обладнанням відповідно до європейських стандартів. Конструкція будівлі у форматі амфітеатру 
робить локацію зручною для проведення концертів, стендапів та вечірок з живою музикою. Зручна 
сцена для виступів живих бендів та діджейских сетів. Наявність кімнати відпочинку та гардеробу для 
артистів.



СПЕЦИФІКАЦІЯ ДОСТУПНОГО ОБЛАДНАННЯ:

Світло:
• Ligteconverse 512
• Halo beam 260 - 4шт
• Beam 200 - 4шт
• Strob atomic - 2шт
• Coemar iwhashLed - 4шт
• Проектор Optoma Eh470

Звук: 
• PeekerSound extreme XTS
• Foh: Yamaha tf1
• Monitor: Jbl eon615 - 3шт
• Guitar: fender tone master - 1шт
• Bass: Ampeg BA 115 v2 - 1шт
• Drum: Yamaha RYDEEN
• DJ place: DJM900 NEXUS 2 + 2x CDJ 2000 NEXUS 
• Мікрофони: AKG-WMS40 Mini - 1шт, Sennheiser XSW 35 - 2 шт.



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ У BARBEER PUB:
Вигідне зонування пабу (перший та другий поверхи) дозволяє максимально гнучко 
організувати захід із доступним бюджетом як для великих компаній до 300 осіб, так 
і невеликих фірм від 20 осіб; можливість розділити зони для відпочинку керівного 
складу та співробітників компанії; наявність технічної бази, штату та обслуговуючого 
персоналу для підготовки та обслуговування корпоративів будь-якої складності; 
наявність матеріально-технічної бази для організації концерту, шоу-програми; наявність 
креативної арт-команди з досвідом підготовки івентів будь-якої складності.







КОРПОРАТИВИ ТА БАНКЕТИ У BARBEER PUB
КОМФОРТ ТА ІНДВИДІУАЛЬНE ЦІНОУТВОРЕННЯ

БРОНЮЙТЕ ЗАЗДАЛЕГІДЬ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:

+380 (96) 025 25 35
пн-пт з 12:00


