
Організація події в Urban Space 100 

 
Важливо! 
На час карантину офлайн події не проводяться. 

 
Urban Space - сучасний формат простору на перетині різних міських 

середовищ. Ресторан, де можна не лише поїсти, а й організувати 

презентацію, обговорити ідеї, знайти однодумців. В нас зручно 

провести прес-конференцію, презентацію книги, лекцію, концерт, 

бесіду чи бізнес-сніданок. 

 

Усі заходи, які проводяться в закладі є повністю безкоштовними і не 

можуть містити прямих політичних, релігійних, дискримінаційних та 

рекламних закликів або інформацію вищезгаданого характеру. 

 
Для організації події в Urban Space 100 заповніть форму EVENT 

 APPLICATION* 

 

*Протягом 24 годин ми зв’яжемося з вами для уточнення деталей. 

 
 
Контактна інформація та місце розташування: 

 

 
Адреса: Грушевського 19, м. Івано-Франківськ 

 
 http://urbanspace.if.ua/ 

066 633 8882 

http://bit.ly/EventBriefUrbanSpace100
http://bit.ly/EventBriefUrbanSpace100
http://urbanspace.if.ua/


З питаннями щодо проведення події звертайтесь до керівниці ресторану: 

 

 Світлана Пилипюк, svitlana.pylypiuk@23.ua 

 

Наші переваги: 

 
● безкоштовна платформа для проведення подій у Івано-Франківську 

 

● зручне місце розташування (8 хвилини від Залізничного вокзалу та 5 

хвилин від центральної вулиці міста) 

 
● просторе приміщення, а також можливість проведення подій на 

свіжому повітрі (у літній період) 

 
● можливість замовлення кейтерінгу 

 
● забезпечення повної технічної підтримки під час проведення заходів. 

 
Від вас очікуємо вчасно поданий матеріал та ваша присутність за 30 хв 

до початку події. 

 
 

Можливості Urban Space 100: 

 
Перший зал (1 поверх) 

 
● кількість місць - 60 (сидячих), 50 (стоячих) 

 
● площа - 140 кв.м 

 
● сцена - 5х1,5 м 

 

● проектор ViewSonic, що дозволяє відтворювати зображення та відео з 



розширенням до 1280х800рх. 

 
● екран розміром 3х4 м 

 
● вайтборд 

 
● 2 радіо мікрофони фірми AKG 

 
● професійна акустика - колонки JBL, мікшерний пульт на 6 каналів 

 
● обладнання для онлайн-трансляції події - 1 камера Hikvision 3Mp, 

програмне забезпечення для передачі потокового відео на канал 

YouTube та у Facebook 

 
● ноутбук НР 250G3 

 
● Wi-Fi 

 
● фотограф 

 
● безкоштовна фільтрована вода для організаторів \ спікерів \ 

учасників 

 
● вентиляція та кондиціонування 

 

Другий зал (другий поверх) 

 

● кількість місць - 22 

 
● площа 20 м.кв 

 
● Wi-Fi 

 
● вайтборд 



 
 

Літній майданчик (з квітня по жовтень) 

 
● кількість місць - 25 

 
● площа - 32 кв.м 

 
● Wi-Fi 

 
● 4 розетки 

 
● вайтборд 

 
● переносний екран розміром 2х2 м 

 

● оформлення простору в залежності від формату подій та побажань 

організаторів 

 
Додаткові послуги 

 
● можливість організації кейтерінгу та кофі-пауз для учасників та 

гостей (проговорюється попередньо з арт-менеджером) 

 
● організація оформлення простору в залежності від формату подій та 

побажань 

 
● проектор Panasonic, з роздільною здатністю 1024х800 px 

 
● велопарковка (біля літнього майданчика) 
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