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Terembérlés a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi 
Kamaránál 

A Német-Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara ügyfelei találkozói és konferenciái megszervezéséhez 
igény szerint modern és funkcionális helyiségeket biztosít saját épületében. A kamara egy elegánsan 
felújított régi épület (épült a 20. század elején), amely Budapest nyugati, budai oldalán, közel a 
központhoz helyezkedik el. 

Konferenciaterem 

A professzionális technikával felszerelt terem, melyhez beépített tolmácskabin, projektor és vászon is 
tartozik, a DUIHK székházának földszintjén helyezkedik el. Rendelkezik egy ún. oldalhajóval, amely 
lehetőséget biztosít büféebédek és kávészünetek lebonyolítására. Nagy előnye továbbá a 
kertkapcsolat, a terem a kamara csendes, ápolt kertjére néz, amely tavaszi, nyári rendezvények 
megtartására ad lehetőséget. 
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Workshop-terem 

A Workshop-terem ideális tréningek és workshopok, és 30 főig megbeszélések megtartásához. A 

teremben beépített vászon, projektor található, valamint egy előtér, amely kávészünetek zavartalan és 

nyugodt lebonyolítására teszik alkalmassá a helységet. 

 

                 

    

Cafeteria 

A kávézó az alagsorban található, közvetlen kertkapcsolattal rendelkező helyiség, melyen keresztül a 
konferenciaterem is könnyen megközelíthető. Konferenciák alkalmával az étkezések és kávészünetek 
lebonyolítására ezért kiválóan alkalmas. Igény esetén tréningek és megbeszélések helyszíne is lehet, 
berendése variálható technikával és táblaasztalokkal is. 
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Bérleti díjak: 

 

A DUIHK termei Konferenciaterem Workshop-terem 
 

Cafeteria 

Alapterület(m2)  130 42 60 

Kapacitás 
(Max. 

személyek) 

Széksoros 110 30 60 

Asztalsoros 50 20 20 

U-alak 40 20 30 

Napfény  + + + 

Sötétíthetőség  + + - 

Klimaberendezés  + + + 

Technikai 
felszereltség 

 

Tolmácskabin, 
Koffer 

fest mobil - 

Fejhallgató + mobil - 

Projektor fest fest mobil 

Vászon fest fest mobil 

Wifi hozzáférés + + + 

Nem tagi árak 
(netto) 

Napi ár 500€ 300€ 250€ 

Árak tagjaink 
részére 
(netto) 

 

Napi ár 400€ 250€ 

 
 

200€ 
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További szolgáltatások: 

Catering 

Ügyfeleink kérésére szívesen készítünk be a termekbe kávét, teát vagy üdítőt. Ehhez kapcsolódóan 

kérésre ajánlatokat tudunk beszerezni Catering partnereinktől. A szolgáltatók igénybevételekor az ő 

szabályaik érvényesek, különös jelleggel a megrendelés és lemondási feltételeket illetően. 

 

Tolmács 

Kérésre szívesen szerzünk be tolmács partnereinktől ajánlatot egy bizonyos rendezvény szimultán 

tolmácsolására, a német mellett az angol nyelvben is van erre lehetőség. Az árak természetesen 

egyedi módon a szolgáltatók döntési joga. 

  

Technikus 

A rendezvényük technikai személyzetének igényekor szívesen ajánljuk saját partnereink segítségét, 

az előkészületeknél és a teljes rendezény alatt is, az ajánlatot itt is a szolgltatóval előre kell egyeztetni. 

 

Fényképész 

Professzionális fényképész partnereink szolgáltatásait is szívesen ajánljuk partnereik rendezvé-

nyeihez, a szolgáltatási árait itt is a partnerrel előre egyeztetve tudjuk bekérni. 

 

További információk: Németh Marietta nemeth@ahkungarn.hu Tel.: 1 345 7626 
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