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Korralda meeldejääv üritus

Apollo Kinos!

Apollo Kino kannab hoolt kinomaailma parima
meelelahutuse eest Eestis, Lätis ja Leedus.
Eesti suurim kinooperaator tervitab filmisõpru kodumaal 10 kinokeskuse ja 39 kinosaaliga Tallinnas Ülemiste, Solarise, Mustamäe ja
Kristiine keskuses, Tartus Lõunakeskuses ja
Eedeni keskuses, Pärnus Pärnu keskuses,
Narvas Astri keskuses, Jõhvis Pargi keskuses
ning Kuressaares Auriga keskuses.

2019. aastal ligi 2 miljonit kinokülastust võõrustanud kinokett pakub võimalust nautida
kinomaailma innovatsioone igale maitsele,
võimsast tehnikast kinorestoranini välja.
Ligi 6 aastat professionaalset reklaamteenust
pakkunud Apollo Kinost on tänaseks kuju-

nenud unikaalne meediakanal erinevatele ettevõtetele. Tänu võimsale kinotehnikale ning
ruumikatele saalidele, on Apollo Kino suurepärane koht ettevõtte ürituste korraldamiseks.
Pressikonverentsi, seminari, koosolekut, koolitust, müügiesitlust või muud kuni paarisaja
inimesega koosviibimist on võimalik siduda
meelepärase filmi, kinosaali- ning lounge’i
kasutusega. Heade koostööpartnerite abiga
saame igas kinos pakkuda ka catering-teenust kohvipausidest õhtusöökideni.

Lase oma reklaamil särada või haara võimalusest korraldada meelepärane üritus Eesti
võimsamas kinos juba täna! Sobiva asukoha
leidmiseks, tutvu lähemalt meie kinodega.

Esita tellimus www.apollokino.ee/telliuritus

Apollo Kino

Ülemiste

Apollo Kino Ülemiste on Tallinna värskeim ning
kaasaegseim kinokompleks. Ülemiste Keskuse 2. korrusel asuva kino kuus saali mahutavad ligi 900 külalist. Üksuse esindussaaliks

on 451-kohaline Apollo Teatrisaal, kus tehniline ettevalmistus pakub lahendusi ka kõige
keerukamatele etendustele. Apollo Teatrisaal
koosneb klassikalistest kinotoolidest ja staaritoolidest. Apollo Kino Ülemiste teised saalid
on varustatud paarisdiivanite ja staaritoolidega. Apollo Teatrisaali Saku saali ekraanide ees
asub sisseehitatud lava, mis pakub võimalusi
nii konverentside, teatritükkide kui ka standup etenduste läbiviimiseks. Kõikides saalides
saab näidata esitlusi kinoekraanilt koos kvaliteetse helisüsteemiga.

Toitlustust aitavad pakkuda meie head catering partnerid. Külalistega saab kohvi- ja lõunapause nautida kino 2. korruse Star Loungs
või Klubisaalis, kuhu soovitame tellida maitsvad ampsud kohvikust Blender või kiirtoidurestoranist KFC. Soovi korral saab lõunapause
nautida ka kino läheduses asuvas spordirestoranis O´Learys, Itaalia toiduelamuste restoranis Vapiano või India ja Hiina toitu pakkuvas restoranis CHI. Kino läheduses asuvas
spordirestoranis O´Learysega saab aga soovi
korral jätkata kino koosviibimist õhtusöögi ja
mängudega.

Kinorestoran võimaldab keskmise suurusega
seltskonnal viia läbi meeskonnaüritusi tänu
suurtele ja mugavatele reguleeritavatele lau-

Broneeri oma järgmine üritus Apollo Kino Ülemistes siin!

Kohtade arv kinos
1. Apollo Teatrisaal – kohti 451
2. Saku saal – kohti 154
3. Kinorestoran – kohti 60
dadele, mille taga hiljem filmi kõrvale ühiselt
einestada. 60-kohalist saali saab kasutada
pressikonverentsiks, ühiseks gurmee-elamuseks, seminariks, koosolekuks või seltskondlikuks filmielamuseks. Toolidesse integreeritud
tahvelarvutist saab tellida meelepärase roa ja
nautida lauateenindusega filmielamust.

4. Tallinki saal – kohti 71
5. saal – kohti 59
6. saal – kohti 59
Kokku 854 kohta

Kino teisel korrusel asub privaatne lounge,
mida on võimalik eraldi reserveerida kuni 70
külalisega vastuvõtuks.
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Kinosaale: 6 tk
Saaliplaanid: Kliki siia!
Kohtade arv kinos kokku: 854
Vastuvõtuala mahutavus:
kuni 500 külalist
Garderoobi valmidus:
Ekraanide brändimise
võimalus:
Toitlustuse võimalus:
Parkimine: parkimismajas tasuta
Korruseplaan: Kliki siia!

Broneeri oma järgmine üritus Apollo Kino Ülemistes siin!

Apollo Kino Ülemiste Klubisaal

ainulaadseteks
suursündmusteks!
Apollo Kino Ülemiste Klubisaal sobib konverentsideks, kontsertideks, firmapidudeks, seminarideks, teatrietendusteks või galaüritusteks. Rohkete ekraanidega Klubisaal mahutab
kuni 300 inimest ja seda on võimalik rentida

Parkimine: Ülemiste Keskuses toimub parkimine tasuta väliparklas, 5-korruselises parkimismajas või maa-aluses parklas (sissesõit
Suur-Sõjamäe poolt). Soovitame klientidel
parkida parkimismaja 4. või 5. korrusele, kust
kino viitasid jälgides saab siseneda otse kino
alale, 4. korruse lounge’i ja Klubisaali.
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nii mööbliga kui black box’ina. Saali ehitatud
baar pakub laialdast joogivalikut pidude ja
vastuvõttude korraldamiseks. Klubisaalis on
kolm suurt (5x3 m) ja viis väiksemat ekraani,
mida saab kasutada oma materjalide esitlemiseks. Lisaks on klubilisaalis laialdane valguspark ja mikrofonide kasutamise võimalus.
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Kohtade arv Klubisaalis:
kuni 300 külalist. Üldalaga
kokku kuni 500 külalist.
Garderoobi valmidus:
Ekraanide brändimise
võimalus:
Toitlustuse võimalus:
Parkimine: parkimismajas
ja keskuse ümber tasuta
Korruseplaan: Kliki siia!

Broneeri oma järgmine üritus Apollo Kino Ülemistes siin!

Apollo Kino Solaris on Tallinna kesklinnas Solarise Keskuse 2. korrusel asuv Eesti suurim
kino, kus seitsme saali peale kokku mahub
ligi 1500 inimest. Esitluste läbiviimiseks on

Koostöös Alexela Kontserdimajaga pakume
ruume ka kuni 1000 külalisele, mida on võimalik kasutada paralleelselt kinosaalidega.
Suurema külaliste arvu puhul saab kõik catering-pausid korraldada kontserdimaja poolel, kust on väga mugav liikumine otse kino
korrusele.

igas saalis võimalus ühendada arvuti kinoekraani ning kõlaritega. Lisaks asub kino teisel
korrusel koosolekulaud 20 inimesele. Toitlustust aitavad pakkuda meie catering partnerid.
Külalistega saab kohvi- ja lõunapause nautida Solarise keskuses asuvates kohvikutes ja
restoranides. Kino korrusel asub läheduses
Vapiano, kelle abiga on võimalik katta laud ka
suuremale seltskonnale.

Broneeri oma järgmine üritus Apollo Kino Solarises siin!

Garderoobi ees paiknev eraldatud ala võimaldab pakkuda catering-teenust kuni 120 külalisele. Keskuse mitmekesine restoranide valik
võimaldab lõunapause korraldada ka keskuse
erinevates restoranides ja söögikohtades.
Parkimine: Solarise keskuses on tasuline parkimismaja, kuhu pakume külalistele parkimist
soodsamatel tingimustel. Parkimise eest saab
tasuda sularahas või kaardiga. Autoga sisseja väljapääs toimub Sakala tänava kaudu.
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Kinosaale: 7 tk
Saaliplaanid: Kliki siia!
Kohtade arv kinos kokku: 1491
Vastuvõtuala mahutavus:
kuni 150 külalist,
korruse pinnal kuni 500 külalist
Garderoobi valmidus:
Ekraanide brändimise
võimalus:
Toitlustuse võimalus:
Parkimine: parkimismajas
ja keskuse ümber tasuline
Korruseplaan: Kliki siia!

Kohtade arv kinos
1. Saku saal – kohti 477
2. Tallinki saal – kohti 382
3. saal – kohti 224
4. saal – kohti 167
5. saal – kohti 72
6. saal – kohti 74
7. saal – kohti 74
Kokku 1472 kohta

Broneeri oma järgmine üritus Apollo Kino Solarises siin!

Apollo Kino

Mustamäe

Mustamäe linnaosa südames Mustamäe Keskuse 2. korrusel asuv Apollo Kino on koht, kus
ürituste teostamine on äärmiselt mugav. Mitmekülgne saalide valik võimaldab korraldada konverentse igas suuruses seltskonnale.
Apollo Kino Mustamäel on kuus tipptasemel
kinosaali, suurimas kinosaalis, Saku saalis on
ekraani ees ka statsionaarne lava. Lisaks asub
kino teisel korrusel lounge, kus saab korraldada nii lõunapause kui pidulikke vastuvõtte
kuni 250 külalisele. Püstijala ürituse tarbeks
mahutab ala kuni 300 külalist. Lisaks on kinos
olema käsi- ja peamikrofonid konverentsi või
seminari paremaks korraldamiseks.

Toitlustust aitavad pakkuda meie head catering partnerid või saab külalistega nautida
kohvi- ja lõunapause kino 2. korruse lounges,
kuhu soovitame tellida maitsvad ja tervislikud
suupisted Mustamäe keskuses asuvast Blenderi kohvikust. Soovi korral saab lõunapause
nautida ka kino läheduses asuvas india ja hiina toitu pakkuvas restoranis CHI või teistes
Mustamäe keskuses asuvates söögikohtades.
Apollo Kino Mustamäe Star Lounge’i pääseb
liftiga Mustamäe Keskuse 1. korruselt, kust on
võimalik privaatselt siseneda igasse kinosaali.

Broneeri oma järgmine üritus Apollo Kino Mustamäel siin!

Kohtade arv kinos
1. Saku saal – kohti 230
2. Tallinki saal – kohti 184
3. saal – kohti 82

Ilusate ilmadega on avatud ka kuni 500 külalist mahutav suveterrass, kus muuhulgas on
võimalik avada välibaar ning viia läbi näiteks
tooteesitlusi või välikontsert.

4. saal – kohti 89
5. saal – kohti 89
6. saal – kohti 88
Kokku 762 kohta

ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ

Parkimine: Mustamäe Keskuse juures on üle
500 koha parkimiseks. Parkida saab keskuse
ette, küljele, taha või katuseparklasse, mille
sissesõit on Sõpruse puiestee poolsest otsast, kust pääseb otse kino alale. Päevaste
ürituse raames pakume külalistele võimalust
koostöös keskusega parkida tasuta kogu ürituste vältel.
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Kinosaale: 6 tk
Saaliplaanid: Kliki siia!
Kohtade arv kinos kokku: 762
Vastuvõtuala mahutavus:
lounges kuni 400 külalist
Garderoobi valmidus:
Ekraanide brändimise
võimalus:
Toitlustuse võimalus:
Parkimine: keskuse ümber
tasuta ürituste aeg
Korruseplaan: Kliki siia!

Broneeri oma järgmine üritus Apollo Kino Mustamäel siin!

Korralda esmaklassiline üritus Apollo Kinorestoranis!
O’Learys Kristiine meelelahutuskeskuses
asuvas Apollo Kino 44-kohalises kinorestoranis saab viia läbi meeskonnaüritusi tänu
suurtele ja mugavatele laudadele, mille taga
hiljem filmi kõrvale ühiselt einestada. Privaatne kinosaal võimaldab mugavalt korraldada
pressikonverentse, ühiseid gurmee-elamusi,

võimalik meelepärased söögid tellida restorani tavamenüüst või spetsiaalselt sündmuseks
valmistatud grupimenüüst.
Parkimine: Kristiine Keskuses on võimalik
parkida keskuse väli- või katuseparklas. Keskuse külastaja tohib parklas tasuta parkida
kuni 4 tundi.
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seminare ja koosolekuid. Apollo Kino Kristiine kinorestoranis pakub toitlustust O´Learyse
restoran. Toolidesse integreeritud tahvelarvutist saab tellida meelepärase roa ja nautida
lauateenindusega filmielamust. Ürituseks on
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Kohtade arv kinos: 44
Garderoobi valmidus:
Saaliplaanid: Kliki siia!
Vastuvõtuala mahutavus:
O`learyse spordirestoranis
kuni 1000 külalist
Cateringi võimalus:
O´Learyse catering
Ekraanide brändimise
võimalus:
Parkimine: keskuse ümber tasuta
Korruseplaan: Kliki siia!

Broneeri oma järgmine üritus Apollo Kino Kristiines siin!

Apollo Kino

Lõunakeskus

Tartu linnapiiril Lõunakeskuse 2. korrusel asuv
Apollo Kino Lõunakeskus pakub võimalusi
korraldada üritusi nii suurematele kui ka väiksematele seltskondadele. Kino esindussaal

Suurürituste tarbeks on võimalik kasutada
baariga kino üldala, mis mahutab kuni 300
külalist.
Toitlustuse saab tellida meie heade koostööpartnerite kaudu või suunduda ühisele lõunapausile Lõunakeskuses, kus on valik söögikohti ja restorane erinevatele maitsetele sh
tervislikke ampse ja smuutisid valmistav kohvik Blender. Kino läheduses asub ka India ja
Hiina maitseelamusi pakkuv restoran CHI.
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Apollo MAXi nimigi juba ütleb, et maksimaalne
kinoelamus on garanteeritud – tunne end kui
filmi üks osatäitjatest! Lisaks ürituste läbiviimisele saalides, on Apollo Kino Lõunakeskuses kaks privaatset ruumi. LED-ekraanidega
lounge’s on mugav teha üritusi kuni 50 külalisele, kus on piljardilaud ning tehniline valmidus esitluste tegemiseks ekraanidel. Väiksem
peoruum mahutab 30 inimest ning see on varustatud lisaks ekraanidele ka WC, garderoobi
ning kööginurgaga.
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Kinosaale: 6 tk
Saaliplaanid: Kliki siia!
Kohtade arv kinos kokku: 947
Vastuvõtuala mahutavus:
kuni 300 külalist
Garderoobi valmidus:
Ekraanide brändimise
võimalus:
Toitlustuse võimalus:
Parkimine: parkimismajas
ja keskuse ümber tasuta
Korruseplaan: Kliki siia!

Broneeri oma järgmine üritus Apollo Kino Lõunakeskuses siin!

Parkimine: Lõunakeskuse tasuta parkimine toimub parkimisplatsil ja kahetasandilises
parkimismajas. Soovitame klientidel parkida
parkimismaja 2. korrusele, kust on kõige lühem tee kinno.

Kohtade arv kinos
1. Apollo MAX – kohti 317
2. Saku saal – kohti 163
3. Tallinki saal – kohti 163
4. saal – kohti 104
5. saal – kohti 104
6. saal – kohti 96
Kokku 947 kohta

Broneeri oma järgmine üritus Apollo Kino Lõunakeskuses siin!

Apollo Kino Eeden pakub tartlastele kolme kinosaali jagu kvaliteetset kinoelamust, mugavaid nahktoole ja Euroopa kinotehnika absoluutset tipptaset Eedeni Keskuse 2. korrusel.

Kohtade arv kinos
1. Apollo MAX saal – kohti 264
2. Saku saal – kohti 126
3. Tallinki saal – kohti 121
Saamaks parimat elamust ootavad teid kolme
saali peale kokku ligi 500 mugavat kinotooli.
Igas kinosaalis on ülimugavad paaristoolid
ning tõelistele kinostaaridele mõeldud unikaalse Apollo kontseptsiooniga staaritoolid.
Mugavatesse staaritoolidesse on sisseehitatud reguleeritavad selja- ja jalatoed ning puutetundlikud ekraanid, mis võimaldavad toolilt
tõusmata tellida O’Learyse isuäratavast menüüst toitu otse kinosaali.

Kokku 511 kohta
Apollo Kino Eedeni pärliks on 264 istekohaga esindussaal Apollo MAX, mis 126 kohaga
Saku ja 121 kohaga Tallinki saali kõrval võõrustab klienti veelgi võimsama kinotehnikaga
ning ergonoomiliste Eesti suurima jalavahega
maxitoolidega.

Broneeri oma järgmine üritus Apollo Kino Eedenis siin!

Esitluste läbiviimiseks on igas saalis võimalus
ühendada arvuti kinoekraani ja kõlaritega ning
kasutada kinos olevaid mikrofone. Lisaks asuvad kinos mugavad toolid ja lauad, mida saab
soovi korral kasutada väiksemate koosolekute pidamiseks.

Parkimine: Eedeni Keskuses asub kolmetasandiline korrusparkla ning majaesine parkla.
Kinokülastajatele on keskuses tasuta parkimine. Kinno pääseb otse peauksest eskalaatoriga sõites teisele korrusele.
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Toitlustuseks saab mugavalt kino korrusel
asuvas O´Learyse meelelahutuskeskuses
pakkuda toekamat sööki O´Learyse menüüst.
Kõik koosviibimised on võimalik O´Learyse
restoranis ühendada erinevate mängudega,
näiteks bowlingu või piljardiga.
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Kinosaale: 3 tk
Saaliplaanid: Kliki siia!
Kohtade arv kinos kokku: 511
Vastuvõtuala mahutavus:
kuni 300 külalist, O`learyse
restoranis kuni 150 külalist
Ekraanide brändimise
võimalus:
Toitlustuse võimalus:
Parkimine: parkimismajas
ja keskuse ümber tasuta
Korruseplaan: Kliki siia!

Apollo Kino Eedenis asub ilusa vaatega privaatne peoruum, mis mahutab kuni 20 külalist
väiksemate sündmuste läbiviimiseks. Peoruumis on mugavad diivanid, LED-ekraan ja kööginurk, mis teevad ruumist mugava koha erinevate tähtpäevade puhul kogunemiseks ja
tordi söömiseks.

Broneeri oma järgmine üritus Apollo Kino Eedenis siin!

Apollo Kino Pärnu asub Pärnu südalinnas
Pärnu Keskuse 3. korrusel. Kinno pääseb keskuse peauksest, liftiga või eskalaatoriga. Kino
suurim, statsionaarse lavaga saal mahutab
234 ning kaks väiksemat kumbki 93 vaatajat. Kino kõigis saalides on võimalik kasutada
esitlustehnikat, ühendada arvutit kinoekraani ja
kõlaritega, kasutada kinos olevaid mikrofone.
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Kohtade arv kinos
1. Saku saal – kohti 234
2. Tallinki saal – kohti 93
3. saal – kohti 93
Kokku 420 kohta

Kinosaale: 3 tk
Saaliplaanid: Kliki siia!
Kohtade arv kinos kokku: 420
Ekraanide brändimise
võimalus:
Toitlustuse võimalus:
Parkimine: keskuse ümber tasuta
Korruseplaan: Kliki siia!

Väiksemate suupistete pakkumiseks saab
katta lauad kinosaali või kino II korruse fuajeesse. Suuremate lõunapauside pakkumiseks soovitame Pärnu Keskuses asuvaid restorane ja kohvikuid. Kinos eraldi lounge’i ega
söömisala ei ole.
Parkimine: Pärnu Keskuse ümber on võimalik
sõltuvalt nädalapäevast ja/või kellaajast parkida 1 -2 h tasuta.

Broneeri oma järgmine üritus Apollo Kino Pärnus siin!

Apollo Kino

Saaremaa

Apollo Kino Saaremaa asub Saaremaal, Kuressaare kesklinnast mõne minuti autosõidu
kaugusel Auriga keskuse 2. korrusel. Kahes
saalis on kokku 194 mugavat kinotooli, kus
suurem saal mahutab 104 külalist ja väiksem
saal 90 külalist. Igas kinosaalis on paaristoolid ning luksusest lugupidavate kinosõpradele
reguleeritava selja- ja jalatoe ning puutetundliku ekraaniga staaritoolid. Kino 20 staaritooli
tagavad täieliku mugavuse ja privaatse teeninduse, kus meelepärased toidud ja joogid
tuuakse otse saali!

Kohtade arv kinos
1. Saku saal – kohti 104
2. Tallinki saal – kohti 90
Kokku 194 kohta
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Kinosaale: 2 tk
Saaliplaanid: Kliki siia!
Kohtade arv kinos kokku: 194
Ekraanide brändimise
võimalus:
Toitlustuse võimalus:
Parkimine: keskuse ümber tasuta
Korruseplaan: Kliki siia!

Esitluste läbiviimiseks on mõlemas saalis võimalus ühendada arvuti kinoekraani ning kõlaritega, kasutada saab soovi korral mikrofone.
Toitlustust aitavad pakkuda meie catering
partnerid.
Kinos on lauad ja laudlinad, mida soovi korral
saab kasutada. Eraldi catering’i pakkumiseks
lounge’i ala kinos ei ole aga suupistete pakkumiseks on võimalik kasutada kinosaali või
sissepääsu juures asuvat kino üldala.
Parkimine: Auriga Keskuse ümber saavad
kinokülastajad tasuta parkida.

Broneeri oma järgmine üritus Apollo Kino Saaremaal siin!

Apollo Kino

Astri

Apollo Kinos Astri asub Narva kesklinnas Astri
keskuse 3. korrusel. Kinos on kokku 387 ülimugavat istekohta. Kino kolm saali on saanud
kõik uhiuued ekraanid, värske saaliakustika ja
moodsad kinotoolid. Esitluste läbiviimiseks on
igas saalis võimalus ühendada arvuti kinoekraani ning kõlaritega, kasutada kinos olemasolevaid mikrofone.
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Kinosaale: 3 tk
Saaliplaanid: Kliki siia!
Kohtade arv kinos kokku: 387
Vastuvõtuala: Olemas kino üldalal
Ekraanide brändimise
võimalus:
Toitlustuse võimalus:
Parkimine: keskuse ümber tasuta
Korruseplaan: Kliki siia!

Catering’i pakkumiseks saab tellimused teha
meie heade koostööpartnerite kaudu või pakkuda toitlustamist keskuses asuvates erinevates restoranides ja kohvikutes.
Parkimine: Astri Keskuse ümber saavad
kinokülastajad tasuta parkida.

Kohtade arv kinos
1. Saku saal – kohti 125
2. Tallinki saal – kohti 131
3. saal – kohti 131
Kokku 387 kohta

Broneeri oma järgmine üritus Apollo Kino Astris siin!

Apollo Kino

Jõhvi

Apollo uusim kinokeskus asub Jõhvis, Pargi
Keskuses. Tegu on väga modernse, naturaalse valguse ning kauni vaatega kinokeskusega, kus kahe saali peale kokku mahub 178
inimest. Sissepääs kinno keskuse pargi poolsest uksest, kino asub keskuse 1. korrusel.
Esitluste läbiviimiseks on igas saalis võimalus
ühendada arvuti kinoekraani ning kõlaritega.

Kinos saab nautida maitseelamusi Apollo Star
Lounge baaris, kus valmistatakse kohvijooke hinnatud käsitöökohvist, värskendavaid
smuutisid ja värvikaid kokteile. Kõiki maitsvaid jooke on võimalik tarbida nii filmi ajal kui
ka kino lounge’i alal.

Suuremate ürituste tarbeks on võimalik kasutada koos Loungega kino eraldatud üldala,
mis mahutab kuni 50 külalist. Lounges on istumiskohti 16-le külalisele, lisaks 4 väiksemat

lauda ja 2 pukklauda. Toitlustust aitavad pakkuda meie catering partnerid aga Pargi keskuse mitmekesine restoranide valik võimaldab
lõunapause korraldada ka keskuse pinnal.
Parkimine: Pargi Keskuse ees asuvas avatud
parklas saavad kinokülastajad tasuta parkida.

Broneeri oma järgmine üritus Apollo Kino Jõhvis siin!

Kohtade arv kinos
1. Saku saal – kohti 79
2. Tallinki saal – kohti 99
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Kinosaale: 2 tk
Saaliplaanid: Kliki siia!
Kohtade arv kinos kokku: 178
Vastuvõtuala: 50-70 külalist
Ekraanide brändimise
võimalus:
Toitlustuse võimalus:
Parkimine: keskuse ümber tasuta
Korruseplaan: Kliki siia!

Kokku 178 kohta

Broneeri oma järgmine üritus Apollo Kino Jõhvis siin!

Korralda oma järgmine üritus

Apollo Kinos!

Esinduslikud kinosaalid ja nende juurde kuuluvad lisaruumid pakuvad mitmekülgseid võimalusi meeldejäävate ürituste läbiviimiseks. Meie professionaalne meeskond, kvaliteetsed tehnilised lahendused ja
ruumid võimaldavad läbi viia nii traditsioonilisi konverentse kui erilahendusi nõudvaid eriüritusi.

Esita tellimus
www.apollokino.ee/telliuritus
Kirjuta meile oma soovidest
event@apollokino.ee
Korraldame koos ühe
meeldejääva kinoürituse!

