
PROGRAMOK 
2022 
TAVASZ - NYÁR

by Koroknai Klári és dr. Pálffy László



HELLO

Koroknai Klári
bartender, tanácsadó
 
A MOBILKOKTÉL alapítója, a hazai 
bárszakma évtizedek óta elismert alakja, 
akit az évek során számos világmárka 
választott hosszú távú szakmai 
partnerének.

Büszke állandó megrendelői körére, 
akiknek mindig tud újdonságot mutatni. 
Megbízhatósága és minőségi munkája a 
védjegye.



HELLO

dr. Pálffy Lackó 
párlatszakértő, bartender
 
A MOBILKOKTÉL vezetőtársa, 
hivatalosan jogász doktor, de inkább 
a vendéglátást választotta. 

Bartenderként beutazta a világot, 
dolgozott az USA-ban, Mexikóban, 
Kubában és Németországban is. 
Évekig volt a budapesti Boutiq’ Bár 
vezető bartendere.
Tapasztalt előadó és workshop 
vezető, a munkája a hobbija.



MOBILKOKTÉL 
Klári 2011-ben alapította a Mobilkoktélt, 
Londonból való hazatérése után. Mindig a piac 
előtt járt, előre gondolkodott, újított, a 
minőségben sosem ismert kompromisszumot. 
Lackó 2021-ben csatlakozott a Mobilkoktélhoz, 
a világ egyik legjobb bárjaként számon tartott 
Boutiq’ Bar vezetői pozícióját cserélte a 
rendezvények világára. Párosuk az alapja a cég 
rugalmasságának, nyitottságának és 
professzionalizmusának. Legyen szó céges 
rendezvényről, koktél fotózásról, több száz fős 
esküvőről vagy akár kiscsoportos 
cognac-szivar párosításról.



MIÉRT MI? 

● Tapasztalat
● Szakmai háttér
● Rugalmasság
● Egyedülálló signature italok
● Teljes körű lebonyolítás

…és imádjuk, amit csinálunk.



HOGYAN DOLGOZUNK? 

Tudjuk, hogy nincs két ugyanolyan rendezvény. Nem szeretjük a sablonokat és 
az unalmas megoldásokat. Szeretünk egyedi igényeket kielégíteni, így a 
kezdetektől szorosan együttműködünk az ügyféllel: számunkra fontos, hogy a 
szolgáltatásunk a rendezvény szerves része legyen, illeszkedjen a koncepcióba. 
Mi nem csak italt készítünk, hanem a vendéglátás részei vagyunk. 

A koncepció kialakításakor játszunk az illatokkal, ízekkel, színekkel, 
a bár egyedi, rendezvényre szabott megjelenésével. A megrendelések mindig 
testreszabottak: az eseményhez legjobban illő koktélokat, megfelelő 
mennyiségű képzett bartendert és egyedi ajánlatokat kínálunk.



BARTENDEREINK

Kizárólag profi, top bárokban dolgozó, itthon és 
külföldön tapasztalatot szerzett bartenderek a 
partnereink. 

A szakmai tudás mellett mindannyian 
elhivatottak a szakmájuk iránt. Alapelvünk, hogy a 
rendezvényen nem csak italt készítünk, hanem annak 
szerves részei vagyunk: mosolygunk, kiszolgálunk, 
megbízhatóak vagyunk.



SIGNATURE KOKTÉLOK
Saját koktéllistánk a piacon egyedülállóan signature 
italokat tartalmaz, amelyek csak nálunk, csak a Ti 
rendezvényeteken elérhető. Minőségben, technikában 
és megjelenésben a magyarországi top bárok 
színvonalát biztosítjuk a rendezvényeinken. 

Tiszteljük a tradíciókat, de szeretjük a mai trendekhez 
igazítani: a Mojitónk nitrogén-szifonból fújt habbal 
készül, a Negroninkat naranccsal infuzionáljuk, a 
Banana Coladank igazi kókusztejjel és ananászos 
rummal készül… Külön katalógusból van lehetőség az 
útmutatásunkkal kiválasztani a rendezvényhez 
leginkább passzoló kínálatot.



PROGRAM TÍPUSOK

● Koktélbár
● Koktél-készítő workshop
● Párlat - kóstoló (gin, pálinka,stb.)
● Mobilkoktél-box

A rendezvényeken akár ezen programok 
kombinációját is tudjuk biztosítani.

● Staff training
● Koktél-styling
● Márka-képviselet
● Szezonális ajánlatok:

○ Céges rendezvények
○ Esküvők
○ Ünnepi rendezvények
○ Fesztiválok



KOKTÉLBÁR

Több száz rendezvénnyel a hátunk mögött, bátran állíthatjuk: minden alkalomra 
van egy italunk. A legismertebbek mellett saját, egyedi koktélokkal dolgozunk, 
amelyek garantáltan emlékezetesek lesznek a vendégeknek. 
Fenntartható és innovatív alapanyagok, egyedi díszítések, exkluzív italkínálat. 

A koktél-lapot mindig 100%-ban a rendezvényre szabjuk: 
a tematikához illő nevek, a cég színeiben pompázó signature-koktél, grafikus által 
tervezett menü.

Kiknek ajánljuk? 
A minőséget kedvelőknek, akik szeretnék emlékezetessé tenni a rendezvényüket.

Ezt már kóstoltad?



KÓSTOLÓ

Bemutatjuk és poharakba töltjük a 
világ legizgalmasabb párlatait. 
Whisky, gin, rum, pálinka vagy akár 
cognac és szivar. Történetekkel, 
személyes élményekkel tarkított 
professzionális kóstolók, ahol 
megmutatjuk a kóstolás technikáját 
és a legmenőbb mai trendeket.

Kiknek ajánljuk? 
Felfedezőknek, kalandoroknak, 
szomjas tanulni vágyóknak.

Mutatunk valami újat!



KOKTÉL WORKSHOP

Ízlelj bele a világ top koktélbárjainak 
italaiba, vagy élvezd otthon a te egyedi 
signature koktélodat. Vodka, gin, rum vagy 
whisky - mi legyen az alap? És az ízvilág: 
édes, keserű, netán savanykás? 
Bármelyiket is szeretitek, mindenkinek van 
egy jó italunk.

Kiknek ajánljuk? 
Mindenkinek, aki szereti a prémium 
minőségű és jól megkomponált 
italkülönlegességeket.



MOBILKOKTÉL-BOX

A MOBILKOKTÉL programjainak kitalálásakor arra törekedtünk, hogy minden 
szempontból alkalmazkodni tudjunk a gyorsan változó új világhoz és annak 
kihívásaihoz.

Az utóbbi 2 év bebizonyította: szórakozásra és csapatépítésre akkor is szükség van, 
amikor a család, a barátok és a munkatársak személyes találkozása nem szerencsés - 
sőt, talán ilyenkor még nagyobb igényünk van arra, hogy összehozzuk a társaságokat.

Kreatívan variálható és testre szabható koktél-csomagjainkkal ebben a szezonban is a 
könnyed szórakozást és a minőségi időtöltést igyekszünk segíteni.

Tökéletes ajándék és csapatépítő kellék is lehet a Mobilkoktél-boxunk.

Helló új világ! 



MOBILKOKTÉL-BOX
Helló új világ! 

● Brandingelhető
○ Céges logó, flyer

● Testreszabható
● Környezetbarát

○ Lebomló térkitöltő hab
○ Újrahasznosított doboz
○ Rizs - szívószál

Kiknek ajánljuk? 
Mindenkinek, aki nem sablon-ajándékkal 
szeretne kedveskedni.



ESKÜVŐI KOKTÉLBÁR

Legyen szó akár klasszikus pezsgő alapú welcome drinkről, egész estés koktélbárról, 
vagy látványos, tüzes flair koktél-showról, van rá megoldásunk.

Az esküvő stílusához igazodva, széles választékkal, egyedi italkínálattal tesszük mi is 
felejthetetlenné a nagy napot. Csomagjaink mindig testreszabottak: az ünneplő pár és 
a násznép igényeihez igazítjuk a kínálatot és a megjelenést.

Kiknek ajánljuk? 
Mindenkinek, aki a gyönyörű menyasszonyt és az exkluzív helyszínt kiegészítve 
páratlan koktélokkal szeretné még emlékezetesebbé tenni a nagy napot.

Sok Boldogságot!



CÉGES RENDEZVÉNY

A létszámtól és a rendezvény típusától függően tudunk céges programokat ajánlani, 
a teljesség igénye nélkül:

- Exklúzív párlat kóstolók: pálinka/whisky/rum/gin kóstoló, cognac és szivar 
párosítás, gin-tonic kóstoló

- Csapatépítő workshopok: koktélkészítés, háziverseny, laza kötetlen szórakozás
- Koktélbár: a hangulat fokozásáért, egész estés koktélbár-szolgáltatás akár 

kimondottan a cég részére kitalált italokkal (színben, névben, dizájnban megfelelés)
- Smoothie és Mocktail bár: egész napos kitelepüléssel smoothiek, vitaminbombák, 

alkoholmentes koktélok a tavaszi feltöltődésért vagy a nyári felfrissülésért
- Mobilkoktél-boxok

A programokat vegyesen, egymás mellett, párhuzamosan is le tudjuk bonyolítani.

Köszönjük, hogy csapattag vagy!



KOKTÉLJAINK / MUNKÁINK



ÁLLANDÓ PARTNEREINK



KAPCSOLAT

Keress minket egyedi 
ajánlatunkért! 

Koroknai Klári 
+36703812597
koroknai@mobilkoktel.hu

Dr. Pálffy László
+36205952010
drpalffy@mobilkoktel.hu

www.mobilkoktel.hu


