
новий простір для ваших ідей



ДЕ?

ТЦ Домосфера 
Столичне шосе, 101
Київ



Домосфера
Центр стиля

Торговий центр «Домосфера»  
працює на ринку України з травня 
2009 р.

Беззмінно лідирує в представленні 
топових брендів для дому: інтер’єрні
рішення, архітектурні рішення, 
предметний дизайн, текстиль, декор 

Користується стабільною 
популярністю серед цільової 
аудиторії з високим рівнем достатку



Торговий центр розташовано у 
вдалому місці з точки зору його 
концепції: «стильні та модні 
товари та послуги premium-класу 
для дому та сім'ї”.

Доступність з центру Києва - 15 
хвилин на автомобілі без 
світлофорів та пробок

Розташований у напрямках руху 
до найреспектабельніших
поселень та котеджних містечок 



площадка для спеціалізованих виставок, лекцій, презентацій, конференцій, майстер-класів, 
кінопоказів



Загальна площа 
локації 2200м²

Зала для проведення
подій - 1670 м²

Ми можемо прийняти та організувати: 
виставки (спеціалізовані, художні), конференції, 

лекції, семінари, презентації, воркшопи, 
кінопокази, кулінарні майстер-класи, вечірки



Локація містить:

● залу для подій
● 2 переговорні
● лаунж-зону
● гримерну
● оперативний склад
● доготувальну, 

мийну для кейтеринга
● гардероб



Базова 
комплектація

зали для подій
- Рецепція, гардероб, лаунж-зона, стаціонарна 
сцена, стаціонарні подіуми (3 шт);
- Стельові металеві ферми для кріплення 
обладнання; 
- Настінні рейлінги (по 2-м стінам) для кріплення 
підвісних конструкцій;  
- Розсувні зонувальні панелі: двосекційні (6 шт, h 
3260 см, b 2820 см) та чотирисекційні  (20 шт, h 
3260 см, b 5656 см); 
- Стільці





Додаткові площі в 
оренду:

Оперативний склад

Обладнана гримерна Гримерний столик із дзеркалом, дзеркало в 
повний зріст, диван, вішалки, стільці

Доготувальна та мийна  
для кейтерінгу

Вода холодна/гаряча, столи для нарізання 
продуктів,мийка, стеллажі для посуду, 
холодильник

Переговорна 1 До 25 гостей, проектор, екран, колонки, 
мікрофон, дротовий інтернет, wi-fi

Переговорна 2 До 10 гостей, проектор, екран, дротовий 
інтернет, wi-fi

Базове технічне оснащення

WI-FI (400 пристроїв, читання новин, пошта); 
Пультова; 
Акустика (рівномірне покриття зали, 1200Вт); 
Управління стаціонарним освітленням зали (планшет); 
3 розеткових вузли (розетки RJ45, подвійні звукові XLR розетки, 
розетки 380В 32А); 
Підлогові розетки 220В + RJ45 – 15 шт



Трансформація 
простору

Загальний простір







Варіації 
трансформації 

простору

Можна не обмежуватися 
представленими варіантами 

трансформації та організувати 
зонування під конкретні 
завдання за допомогою 

наших мобільних панелей








