
EDEM RESORT MEDICAL & SPA
MICE OPTIONAL



ОСНОВИ ЧАЙНОЇ ДЕГУСТАЦІЇ

Вартість: від 1500 грн / з особи

Тривалість: 1,5 год – 3 год

Відчуйте таїнство східної  церемонії чаювання. 
Адже це не просто ритуал, а частина філософії. 
Ви дізнаєтесь про історію церемонії та навчитесь 
основ однієї із найвизначніших культурних традицій 
світу. Та найголовніше – проведете вечір релаксу з 

колегами під час дегустації колекційних чаїв.

Поціновувачі вина будуть в захваті. Адже винна 
колекція Едему налічує понад 360 позицій. Наш 
сомельє розповість про світові винні традиції,  
познайомить зі смаками різних сортів виногра-
ду. Ви скуштуєте сет із 4 видів вин та тематичних 

закусок. Вечір гарантує бути ексклюзивним!

ВИННА ДЕГУСТАЦІЯ

Винний сет: 4 вина (по 50 мл) і закуски
Вартість: від 750 грн / з особи

Тривалість: 45 хв

Як розширити смакову палітру міцних напоїв? Відпо-
відь проста – дегустація із шеф-сомельє. Ви не 
просто дізнаєтеся сорти міцних вин і односолодових 
віскі, а навчитеся ними насолоджуватися та компону-
вати зі стравами. Віднайдіть свій смак і поєднайте 
його із улюбленою їжею. Гастрономічне задоволення 

гарантовано!

ДЕГУСТАЦІЯ МІЦНИХ ВИН
І ОДНОСОЛОДКОВИХ ВІСКІ

ВІД ШЕФ-СОМЕЛЬЄ

Вартість: від1000 грн / з особи

Тривалість: 1год - 2,5 год



СИГАРНА ДЕГУСТАЦІЯ З ВІСКІ

Вартість: 3500 грн / з особи

(з однією сигарою, віскі 100 г і сигарним експертом)

Тривалість: 1,5 год

Коли стаєш членом сигарного клубу, стаєш 
частиною таємного аристократичного кола. 
Проведи вечір у колі справжніх джентльменів. 
Наш вітольє  проконсультує при виборі 
сигари, допоможе розкурити її, розповість 
про види та аксесуари. І звісно ж, ми не 

забули про віскі, сер.

Думаєте, вас уже ніщо не здивує? Відкладайте 
справи та вирушайте у подорож до  українського 
Провансу – виноградників Едему. Бранч посеред 
винограду, незвідані смаки локальних сирів та 
ексклюзивне вино від Edem Resort. І сила первоз-

данної природи – адже ви варті цього!

ДЕГУСТАЦІЯ ФЕРМЕРСЬКОГО СИРУ
ТА ВИНА НА ВИНОГРАДНИКУ

Вартість: від1200 грн / з особи

Тривалість: від 1,5 год

Робота і конференції уже завершилися, а попереду затишний вечір біля 
каміну з видом на озеро Молодості. Затишніший вечір важко придумати, але 
нам вдалося. Доповніть красиві моменти новими смаками. Наш 

бренд-шеф пропонує три варіати:

• Лінійна дегустація (від трьох українських виробників м’яса із поясненням усіх нюансів). Ви 
спробуєте 5 видів стейків з одним альтернативним. Шеф-кухар підготує  рекомендовану 
прожарку та розповість про різницю у м’ясі: жирність,  соковитість, способи приготування та 
підготовки продукту;

• Порівняльна дегустацію (від трьох країн виробників  м’яса – Австралія, Америка, Україна);

• Дегустація усіх можливих стейків за Вашим бажанням (країна виробник м’яса – Америка).

ДЕГУСТАЦІЯ СТЕЙКІВ РІЗНОГО
СТУПЕНЯ ПРОЖАРЮВАННЯ

Вартість: від1850 грн / з особи

Тривалість: від1,5 год



ЗБІР ВИНОГРАДУ ЗІ СНІДАНКОМ
ТА ІГРИСТИМ ВИНОМ

(кінець серпня-початок вересня)

Вартість: від1000 грн / з особи

Зустріти світанок на винограднику подалі від 
міської метушні. Стати ближчими до природи і 
власноруч зібрати виноградний урожай. Розпоча-
ти новий день із сніданку на свіжому повітрі та 
келиха ігристого. Це не сюжет із фільму, а день із 
життя Едему. У такій атмосфері народжуються 

геніальні ідеї!

Ніщо так не сприяє успіху і зростанню компанії, 
як атмосфера єдності, дружби і взаєморозу-
міння. Як її досягти? Для цього потрібно втекти від 
міста, возз’єднатися з природою і забути про 
буденні турботи. І найголовніше –  влаштувати 
барбекю-вечірку із авторськими стравами на 
вогні від нашого бренд-шефа. Перевірено на 

практиці!

БАРБЕКЮ-ВЕЧІРКА В ЛІСІ

Вартість: від 2000 грн / з особи

Сет-вечеря у ресторані під звуки білого роялю – такі моменти 
мають бути для особливих подій. Святкування дня фірми чи 
особливий вечір у колі однодумців – цей час залишить теплий 
спогад у вашому серці. Бренд-шеф Артур Туманян підготує 
для вас дегустаційний сет із 6 страв згідно ваших побажань, 
серед яких 3 холодні закуски, 2 основні страви та десерт. 
Кожна подача супроводжуватиметься вибором  вина чи 
міцних алкогольних напоїв від сомельє. Відчуйте усі ноти страв 

та доповнюйте їх напоями. Якісна вечеря – теж мистецтво.

СЕТ-ВЕЧЕРЯ ВІД БРЕНД-ШЕФА

Вартість: від 2500 грн / з особи



БРАНЧ/ВЕЧЕРЯ В САДУ
ВІД БРЕНД-ШЕФА

Вартість: від 2500 грн / з особи

Яблуневий сад – що може бути досконалішим 
для бранчу? Вечеря у райському саду під звуки 
скрипки. Це місце сили, і щоб сповна відчути 
настрій раю, потрібно повністю віддатися магії 
миті. В такій атмосфері ваші колеги зможуть 
відчути приємні емоції та отримати річний 

заряд позитивної енергетики!

ПОСАДКА ФРУКТОВИХ ДЕРЕВ
З ІМЕННОЮ ТАБЛИЧКОЮ

(ВЕСНА-ЛІТО)

Ваша компанія заслуговує увіковічення. Уявляєте, ваше дерево з 
назвою фірми прикрашатиме алею і ви зможете спостерігати за 
його ростом із кожним візитом до Едему. Іменне дерево – це 
незвичайний подарунок до дня заснування фірми, згадка про 
подорож до Країни Едем. А ще – це символ достатку та процвітан-
ня. Ваші власні дерева вітатимуть усіх відвідувачів, а на табличках 

будуть імена тих, хто залишив добрий слід на землі.

Вартість: від 2500 грн / з особи (з табличкою)

ПОСАДКА ВИНОГРАДНОЇ ЛОЗИ
З ІМЕННОЮ ТАБЛИЧКОЮ

(ВЕСНА-ЛІТО)

Вартість: від 2000 грн / з особи (з табличкою)

від 1500 грн / з особи (без таблички)
від 2000 грн / з особи (без таблички)

Час потрібно проводити із користю. Зближуйте 
свою команду за спільною справою – посадкою 
лози на винограднику Едему. А через кілька років 
ви уже смакуватимете власне вино і згадуватиме-
те приємні миті його створення. Посадка лози на 
нашому винограднику наповнить особливою 

енергетикою. 



8500 грн / за 3 осіб

Команді потрібні нові враження! Не гайте часу і 
вирушайте у середньовічну пригоду. Відчуйте дух  
XV століття у Свірзькому замку. А після – насоло-
діться красою природи на пікніку зі смачними 
закусками, або ж м’ясом на вертелі та з 

глінтвейном, що зігріє навіть узимку.

ВИЇЗНИЙ ПІКНІК У
СВІРЗЬКОМУ ЗАМКУ

(ЗИМОВИЙ/ЛІТНІЙ)

Вартість: попередньо узгоджується 

У Едемі на вас чекає знайомство, яке не можли-
во забути. Ланкашир, Жемчуг, Вавілон та Дарк 
Соул стануть вірними друзями, адже чотирино-
гий компаньйон розуміє почуття та емоції іноді й 
краще, ніж сама людина. Це тварини, що 
мають душу та характер. Кожен має щось 

неповторне,  власну енергетику та харизму. 

ПРОГУЛЯНКА НА КОНЯХ

Вартість: 1500 грн / год / з особи

Тривалість: від 30 хв

ПОЛІТ НА ПОВІТРЯНІЙ КУЛІ

Команда повинна прагнути лише до перемог і рухатися 
тільки вгору. Подаруйте колегам цю можливість  з польо-
том на повітряній кулі. Насолодіться мальовничими 
просторами з висоти «пташиного польоту». Влаштуйте 
прогулянку в супроводі вітру та хмар безкрайнього неба. 
Такий політ стане завершенням робочої конференції та 

початком нового етапу розвитку вашої компанії.

Вартість: 7000 грн / за 2 осіб

10000 грн / за 4 осіб

за 5 та більше осіб ціна по запиту



ДРАЙВ НА БАГІ/КВАДРОЦИКЛАХ

Вартість: від 2500 грн / год / за 1 транспортний засіб

Адреналін – не просто викид гормону, а прилив 
нової енергії. Завдяки екстримальним відчуттям 
організм у кілька разів покращує тонус м’язів, 
розширює дихальні шляхи, тому кисень краще 
надходить до усіх органів, збільшує больовий 
поріг та навіть покращує ментальне здоров’я. 
Пробудіть у собі та своїх колегах драйв та жагу до 
пригод. Екстримом потрібно насолоджуватися 

сповна!

Ви напевне вже знайомі з тенісом та знаєте, 
що робити із ракеткою. Та ви впевнені, що 
використовуєте свої знання на максимум? 
Вийдіть за межі звичної гри та влаштуйте 
турнір для компанії!  На перший погляд це 
простий вид спорту. Та все змінюється тоді, 
коли ви виходите на тенісний корт. Теніс – це 
виклик, тож позмагайся за звання кращої 

ракетки компанії.

ГРА У ВЕЛИКИЙ ТЕНІС

Вартість: 400 грн / год / за тенісний корт

Гольф уже давно вийшов за рамки звичайного спорту. Перш за все – 
це індикатор аристократії. Гра для переможців, де головне – вміння 
вибудувати стратегію та продемонструвати свої інтелектуальні здібно-
сті. Скористайтеся можливістю покинути стіни офісу та вирушити у 

спортивну подорож разом із колегами. 

Гра розпочнеться із оглядової екскурсії на гольф карах. Ви дізнаєтеся 
історію гри, її основні ази, етикет та світові традиції. А від теорії – відразу 
до практики. Відпрацьовуйте удари, опановуйте різні ключки та техніки, 
тренуйтеся на великому та малому полі, влаштовуйте міні-турніри з 

колегами та не забудьте про coffee break. Бо життя – теж гра.

ГОЛЬФ-ТУРНІР

Вартість: 800 грн / з особи

Мінімальна кількість учасників: 6
Тривалість: 3,5 год



ГРА У ПІНГ-ПОНГ

Вартість: 200 грн / год / за стіл

Не можете обрати варіант для тімбілдінгу? Ми 
знаємо, від чого колеги вже не зможуть відірватися. 
Адже зігравши у пін-понг раз, уже не зупинитися. 
Це не тільки весело і цікаво, а й корисно! Якщо ви 
регулярно будете займатися цим  видом спорту, у 
вас поліпшиться увага і реакція, а також зміцниться 
серцево-судинна система. Колеги цього заслуго-

вують!

Підніміть командний дух компанії за грою, від якої 
в захваті увесь світ! Краса природи, весела 
компанія та позитив. Створіть турнір між колега-
ми, насолодіться драйвом командної гри! 
Відчуйте увесь кайф, граючи на невеликому полі 
та насолоджуючись краєвидами на озеро 

Молодості та ліс. 

ГРА В МІНІ-ФУТБОЛ

Вартість: 400 грн / год / за поле

Пора додати до життя компанії трохи драйву. Шанувальники актив-
ного відпочинку на природі мають чудову нагоду відчути дух супер-
ництва та підвищити рівень адреналіну! Як саме? Пейнтбол серед 
лісу та озера, де чисте повітря переповнює і стимулює рухатися з 
максимальною швидкістю! Пейнтбол у такому місці — це не лише 
гра, а захопливе дійство, де кожен зможе відчути, що таке справж-
ні змагання і командний дух. Один раз спробувавши, ви зрозуміє-

те, що пейнтбол — це  гра вашої команди! 

ГРА В ПЕЙНТБОЛ

Вартість: 6000 грн / за 10 осіб (300 кульок входить у вартість)

Кількість осіб: 10 - 50



СТРІЛЬБА СТЕНДОВА

А що як забути про буденні турботи, вимкнути 
телефон і нарешті відпочити? Відразу перене-
стись у місце, де приємно і спокійно. Уявіть, що 
не потрібно нічого вирішувати та хвилюватись. 
Такий день надихає на нові природи. Саме час 
позмагатися у вправності зі стендової стрільби. 
Хороша нагода щоб сконцентруватися  на 

важливому та прийняти правильне рішення.

Вартість та тривалість: попередньо узгоджуються

Це цікаве та корисне проведення часу! Лісові 
стежки, свіже повітря, відпочинок на березі 
озера та дивовижні локації, яких не побачиш з 
вікна автівки. Активне дозвілля на велосипеді - 

відпочинок для душі та тіла, що надихає!

ПРОГУЛЯНКА НА ВЕЛОСИПЕДАХ

Велосипеди ви можете взяти
безкоштовно біля рецепції готелю

ГРА В ЛАЗЕРТАГ

Вартість: 4500 грн / за 10 осіб

Кількість осіб: 10 - 50

Бажаєте розвинути стратегічні здібності та аналі-
тичне мислення у працівників? Не потрібно відвіду-
вати нудні тренінги, спробуйте гру в лазертаг. 
Якщо ви ще не знайомі – це військово-тактична, 
спортивна гра, де «зброєю» є макет. Ми створимо 
усе необхідне, щоб ви максимально відчули  
атмосферу поєдинку. Скористайтеся нагодою 

додати фарб до одноманітних робочих буднів! 



ЗБІР ГРИБІВ ТА ЯГІД
(ЛІТО-ОСІНЬ)

Коли ви востаннє відпочивали із компанією близьких за 
духом людей?  Саме час скидати діловий костюм та 
вирушати на справжню мисливську пригоду. Ліс та дикі 
звірі - відчуйте як пульсує адреналін від полювання на угіддях 
Edem. Орендуйте мисливський будинок біля лісу. Прове-
діть день на полюванні в оточенні лісу та озера. А після 
насиченого дня розслабтеся разом із колегами та відсвят-

куйте тріумф у ресторані біля каміну за келихом віскі.

ПОЛЮВАННЯ НА
МИСЛИВСЬКИХ УГІДДЯХ

Вартість та тривалість: попередньо узгоджуються

Іноді потрібно побути наодинці з природою, щоб нала-
штувати думки на потрібний лад. А коли ви серед своїх 
колег – настрій неодмінно піде вгору. Подаруйте собі 
день єднання із лісом – збирайте гриби та ягоди у супро-
воді досвідченого провідника. Дізнайтеся нові факти про 
життя рослин та грибів, зберіть свій власний урожай та 

проведіть день із колегами.

Вартість: 500 грн / год / за 1-5 осіб

ЛЮБИТЕЛЬСЬКА РИБОЛОВЛЯ

Вартість: 200 грн / з особи (до 5 кг риби)

Це заняття точно зблизить вашу команду. Вимкніть 
сповіщення на смартфоні, вдихніть свіже повітря 
та відчуйте смак життя. У такі моменти відкривають-

ся справжні цінності.



АРТ-ТЕРАПІЯ

Вартість: від 1500 грн / з особи

Максимальна кількість осіб: 15
Тривалість: 1год - 2 год

Мистецтво допомагає бачити речі під іншим 
кутом. Отримайте заряд креативу під час арт-те-
рапії.  Цікаве проведення часу у творчій та позитив-
ній атмосфері серед фарб та різноманітних 
мистецьких матеріалів.  На занятті будемо багато 
малювати, говорити, трішки медитувати та дослід-
жувати себе! Важливо: вміння малювати не потріб-

но, головне – віддатися процесу!

БІГОВІ ЛИЖІ, САНИ, КОВЗАНИ
(ЗИМОВИЙ ПЕРІОД)

Екстримали компанії точно оцінять SUP-серфінг.  
Це зовсім молодий вид спорту, який уже підкорив 
увесь світ. Уявіть ніби поєднуєте греблю на каное і 
серфінг.  На відміну від серфінгу та віндсерфінгу 
для SUP не потрібні вітер та великі хвилі. Займайтеся 
SUP-серфінгом навіть на спокійній воді або проти 
течії. Ловіть хвилі позитиву та додайте до життя 

компанії трошки гавайської екзотики!

SUP-ФІТНЕС ТА SUP-ЙОГА
(ЛІТНІЙ ПЕРІОД)

Вартість: 300 грн / год / з особи (без інстуктора)

Максимальна кількість осіб: 3
700 грн / год / з особи (з інстуктором)

Для когось – екстрим, для когось – боротьба зі 
страхами і невпевненістю, але для усієї команди – 
унікальні враження!  Новачкам не доведеться хвилю-
ватися: ми підкажемо, як встати на бігові лижі та 
ковзани, утримати рівновагу, а також що робити 
при можливому падінні. Ну а професіоналам 
просто побажаємо приємної прогулянки! І нехай 

адреналін пульсує у тілі!

Ви можете взяти безкоштовно бігові лижі,
сани та ковзани, звернувшись на рецепцію



SUP-ФІТНЕС ТА SUP-ЙОГА
(ЗИМОВИЙ ПЕРІОД)

Вартість: 700 грн / год / з особи

Максимальна кількість осіб: 3

Після роботи в офісі треба попіклуватися про 
здоров’я вашого тіла. SUP-фітнес та SUP-йога 
допомагають розвинути м’язи, сприяють схуднен-
ню, формують правильну поставу та покращують 
роботу суглобів. А як приємно проводити час в 
басейні, який наповнює джерельна вода. Покра-
щуйте здоров’я, а головне настрій своїх колег – це 

найкращі ліки проти професійного вигорання!

«Екстремально, цікаво, з адреналінчиком!». Якщо 
ці побажання ви чуєте від колег, тоді катання на 
тюбах – правильне рішення. Це одна із найяскра-
віших розваг у холодну пору року. І зрозуміло 
чому, адже декілька хвилин прогулянки з вітерцем 
забезпечують запасом позитивних емоцій на 
цілий день. Рішення прийнято? Мінімум зусиль – і 

вперед назустріч гарному настрою!

КАТАННЯ НА ТЮБАХ
(ЗИМОВИЙ ПЕРІОД)

Ви можете безкоштовно взяти тюби,
звернувшись на рецепцію

СКАНДИНАВСЬКА ХОДЬБА

Для команди потрібен релакс? Скандинавська 
ходьба – простий, а головне  ефективний метод 
оздоровлення та відпочинку. Скандинавська 
ходьба з палицями вражає дієвістю: при цьому 
працює на 40% більше м’язів, ніж при їзді на 

велосипеді і на 45% більше, ніж при бігові.

Вартість: 600 грн / год / з особи

Максимальна кількість осіб: 7



РОБОТА З ПСИХОТЕРАПЕВТОМ

ДЛЯ ГРУП ВІД 10 ДО 30 ОСІБ

1 день (4 години) - вартість 10 000 грн / за групу 

2-3 дні (9 години ) - вартість 20 000 грн / за групу

Робити те, що любиш – квінтесенція курсу. Поставити світ на паузу, зупинитись і почати жити. Оновити думки, тіло, почуття. Припинити «собачі перегони». Мета психотерапії 
– усвідомити істинні цінності, навчитися відрізняти справжнє від фальшивого і не боятися бути щасливим кожної миті. Компанія братиме нові вершини, коли там працюва-

тимуть щасливі працівники.

 ТЕМИ:

• "Тімбілдінг - створення ефективної команди"
• "Формування і розвиток емоційного інтелекту колективу"
• "Колективне та індивідуальне вигорання"
• "Ораторське мистецтво"
• "Емпатія в колективі"
• "Гармонізація колективу"
• "Вертикальний розвиток "Еверест"
• "Виживання чи перемога"
• "Лідерство: делегування і відповідальність (для менеджемнту)"
• "Якщо Вас не розуміють. Боротьба з запереченнями"
• "Мистецтво презентацій"



ДІЄТОЛОГІЯ
(«ХАРЧОВІ ЗВИЧКИ»)

Вартість для групи: 5000 грн

Тривалість: 1 год

Піклуватися про здоров’я своїх колег – ознака мудрого 
керівника. Почніть харчуватися по-новому. Відкрийте усі грані 
здорової їжі та створіть ефективний раціон харчування разом 
із нашим дієтологом та шеф-кухарем. Адже харчування – це 
не лише їжа, а ваше самопочуття та довголіття. Забезпечте 
своїм працівникам якісне життя, а вони віддячать якісною 

працею. 

Пізнайте разом із колегами філософське 
вчення у сучасній інтерпритації. Fly-йога –  
варіант для тих, хто шукає шлях до душевно-
го спокою та рівноваги.  Результат – умирот-

ворення душі та тіла.  

FLY-ЙОГА

Вартість: 700 грн / год / з особи

Максимальна кількістьсть осіб: 3

Влаштуйте команді справжній квест! Пройдіть 
шлях на мотузках з прикріпленими дощечками, 
які натягнуті на різній висоті між деревами з 
усілякими перешкодами і труднощами. Адже 

життя – це ризик!

МОТУЗКОВИЙ ПАРК

Вартість: від 400 грн / з особи



Вартість: 5000 грн / з особи 

Тривалість: 1,5 год -2 год

Смачно і корисно – це не порожні слова, а 
реальність. На майстер-класі Христини Федочин-
ської ви дізнаєтеся, як правильно харчуватися та 
які продукти для цього необхідні. Разом із вашою 
командою Христина приготує ексклюзивні страви 
здорової кухні, а ви освоїте концепції та технології 
приготування. Під час майстер-класу Христина 
розповість про основу здорового харчування, в 
чому полягають його принципи, важливість 
детоксикації організму, про життєву енергію 
продуктів, їх глікемічний індекс та pH продуктів. 

Ваша команда буде вражена!

МАЙСТЕР-КЛАС ВІД ШЕФ-КУХАРЯ
ЗДОРОВОЇ КУХНІ

ХРИСТИНИ ФЕДОЧИНСЬКОЇ

Відкрийте нові таланти ваших працівників. Доторкнутися до мистецтва кулінарії може кожен, головне – бажан-
ня та любов до справи. Тим більше, коли наставник володар Національної ресторанної премії СІЛЬ та учасник 
проекту «13 Шефів», шеф-кухар Edem Resort Medical & SPA Артур Туманян.  Він переверне ваше бачення їжі!  
На авторських майстер-класах ви дізнаєтеся про основні принципи та технології приготування страв, як 
правильно скласти меню, комбінувати продукти, щоб отримати максимум користі, і, найголовніше – ви 
втілите знання у реальність, приготуєте власні страви та сформуєте свій кулінарний стиль. Обирайте 

майстер-клас і нехай світ дізнається імена нових кулінарних митців!

ГРУПОВИЙ ПОКАЗОВИЙ
МАЙСТЕР-КЛАС

• Кількість людей: 4 -15
• Час проведення: 2,5 год

• Кількість страв: 4
• Вартість: 1500 грн / з особи 

ГРУПОВИЙ ІНТЕРАКТИВНИЙ
МАЙСТЕР-КЛАС

• Кількість людей: 6
• Час проведення: 2 год - 3 год

• Кількість страв: 3
• Вартість: 2700 грн / з особи 

КУЛІНАРНИЙ ТІМБІЛДІНГ

• Кількість людей: 15 - 30
• Час проведення: 2 год - 3 год

• Кількість страв: 6
• Вартість: 2100 грн / з особи 

МАЙСТЕР-КЛАС ВІД БРЕНД-ШЕФА
АРТУРА ТУМАНЯНА



Вартість та тривалість розраховуються
індивідуально від побажань групи

Пізнайте те, що навколо вас і ви побачите світ по-новому. І не забудьте взяти 
своїх однодумців. Стародавній Львів заінтригує своїми легендами, полонить 
вузенькими вуличками, заворожить ароматом кави і ніколи не відпускатиме 
найсолодшими спогадами.  Екскурсія в Свірзький замок припаде до вподоби 
тим, хто захоплюється історією та казковими спорудами. А скільки історій 
пов’язано з Львівським оперним театром! Символ міста здатен полонити 

серце кожного! Дозвольте пригоді захопити вас!

ЕКСКУРСІЇ ДО ЛЬВОВА, В СВІРЗЬКИЙ ЗАМОК,
ОПЕРНИЙ ТЕАТР/ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР, МУЗЕЇ

КУРСИ ІНОЗЕМНИХ МОВ
АНГЛІЙСЬКА, АРАБСЬКА, ПОЛЬСЬКА, ІСПАНСЬКА,

НІМЕЦЬКА, ФРАНЦУЗЬКА, УКРАЇНСЬКА, РОСІЙСЬКА
 

Інвестиція у знання – найприбутковіша. Особливо, якщо це знання ваших працівників.
 

«Не ми розмовляємо мовою, а мова розмовляє нами», - сказав свого часу поет Саве-
лій Грінберг. Дійсно, мова розповість виразніше ніж здається. Курси іноземних мов 
допоможуть опанувати тонкощі мовного коду англійської, арабської, польської, іспан-
ської, німецької, французької, української та російської. Бо кожна мова – це нова 

культура, нові грані сприйняття.

Вартість: 1600 грн / з особи 

Тривалість: 1,5  год



КОСМЕТИЧНИЙ НАБІР - ТRAVEL KIT SKIN FOOD
Відправтесь в подорож з гладкою та ідеальною шкірою. Набір Travel Kit 
Skin Food від Edem Resort Collection - це чудове рішення, коли Ви в подоро-
жі або ж перебуваєте у відпустці! Повноцінний догляд для шкіри обличчя 
на основі натуральних автентичних компонентів, розроблений за рецеп-
турою головного лікаря Edem Resort Medical & SPA Башкірцева О.В. 

Набір чудово підійде для першого знайомства з продукцією, щоб 
пізніше прийняти рішення про покупку повного об’єму.  Це мега-сет 
для тіла та обличчя упакований у брендову стильну та зручну косме-
тичку від Edem Resort Collection.

МЕДОВИЙ НАБІР З ВЛАСНОЇ ПАСІКИ
КРАЇНИ ЕДЕМ
Пропонуємо скуштувати екологічно чисті, натураль-
ні та цілющі продукти бджільництва з еко-пасіки 
Країни Едем. Наша еко-пасіка налічує 12 вуликів, на 
околиці лісу. Поруч поля, джерельне озеро та ріка 
Біла, фруктові сади – словом, все, що необхідно для 
створення справжніх корисних продуктів.

Вартість: 1200 грн Вартість: 560 грнВартість: 400 грн

ДО НАБОРУ ВХОДЯТЬ:
• лісовий мед,
• мед у поєднанні з грецькими горіхами
• квітковий пилок
• настоянка прополісу
• трав'яний чай
• сушені фрукти
• свічка з вощини ручної роботи

НАБІР ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ДОГЛЯДУ
Це 100% натуральна косметика для щоденного догляду 
за волоссям та тілом, яка розроблена та виготовлена 
спеціально на замовлення Edem Resort Collection.

ДО НАБОРУ ВХОДЯТЬ:
• гель для тіла - забезпечує інтенсивне зволоження, завдя-
ки екстракту ромашки сприяє регенерації шкіри, дбай-
ливо доглядає за шкірою тіла (250 мл).
• шампунь для волосся - безсульфатний, що приско-
рює ріст волосся, усуває ламкість і можливу появу 
посічених кінчиків (250 мл).
• бальзам-ополіскувач - зволожує та відновлює пошкод-
жене волосся по всій довжині, додає волоссю природ-
нього блиску (250 мл).

ДО НАБОРУ ВХОДЯТЬ:
• крем-молочко Регенерація (30 мл) 
• крем Детокс (30 мл) 
• нічний лосьйон для тіла (30 мл) 
• косметичка від Edem Resort

У подарунках найприємніше їх дарувати. Відчуйте вдячність колег, коли вони отримають подарункові набори натуральних продуктів. Обирайте 
будь-який набір та робіть будні колег святковими!

КОРПОРАТИВНІ ПОДАРУНКИ ДЛЯ ВАШИХ КОЛЕГ:


