
Coyote Fly - Latvijā vadošais naktsklubs, kas 
plašākai auditorijai pazīstams ar aizraujošiem 
ārzemju un latviešu mūziķu koncertiem un 
pasaules līmeņa konceptu. Coyote Fly ir arī 
vienīgais klubs Latvijā, kurš uzņemts prestižajā 
World’s Finest clubs klubu listē, kas apliecina 
Coyote Fly sniegto pakalpojumu kvalitāti.
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 – 27 000  – 6 500



Coyote Fly pasākumu telpas pašā 
Rīgas centrā, kas piemērotas līdz 500 
viesiem gan kā sēdošais korporatīvais 
pasakums, gan ar iespēju izveidot vietu 
dejām un uzstādīt dažāda izmēra 
skatuvi.

Klubs sadalīts vairākās atpūtas zonās, 
ir iespējams izvēlēties vienu vai 
vairākas zonas, tās gan apvienot, gan 
nošķirt.



1. VARIANTS

Sēdošais korporatīvā stila pasākums 
pie galdiņiem:

• 92 sēdvietas pie apaļajiem galdiem
   (17 galdi);

• papildus 28 sēdvietas klubā esošajos
   lounge dīvānos ar galdiņu;

• kopā 120 sēdvietas.



2. VARIANTS

Sēdošais korporatīvā stila pasākums, 
ar deju laukumu pie skatuves:

• 80 sēdvietas pie apaļajiem galdiem
   (14 galdi);

• papildus 28 sēdvietas klubā esošajos
   lounge dīvānos ar galdiņu;

• kopā 108 sēdvietas.



3. VARIANTS

Sēdošais pasākums jeb teātra 
izkārtojums:

• līdz 153 krēsliem rindās;

• papildus 28 sēdvietas klubā esošajos
   lounge dīvānos ar galdiņu;

• 50 stāvvietas;

• kopā 231 personu pasākums.



COYOTE FLY TELPAS

Klubs sadalīts 6 atpūtas zonās, kas katra ir
atšķirīga gan interjera un dizaina ziņā, gan 
sniedz unikālu izklaides pieredzi.

KLUBĀ PIEEJAMS:

• 6 atpūtas zonas

• 4 bāri

• skatuve ar LED video moduļu sienu

• deju zāle

• āra terase ar bāru



TELPU PLĀNS

1 – Deju zāle/skatuve 
2 – Kitsch zona 
3 – Moët&Chandon zona 
4 – Secret VIP
5 – Elit terase 
6 – Johnnie Walker VIP balkons
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DEJU ZĀLE

Centrālās jeb deju zāles galvenie elementi ir 
vidū novietotais bārs, kuram ērti piekļūt no 
visām pusēm, kā arī labi pārredzamā nelielā 
skatuve ar DJ pulti, aiz kuras novietoti LED 
ekrāni. Dažādi konfigurējamo skatuvi iespējams 
pielāgot jebkurai grupai vai māksliniekam.

Atpūtas zonā atrodas:

• bārs

• 5 galdiņi ar sēdvietām un 3 stāvgaldi

Ietilpība līdz 450 cilvēkiem.



KITSCH ZONA

Kitsch atpūtas zona atdalīta no galvenās deju 
zāles ar bīdāmu sienu paneli. Apmeklētāju acīm 
nepaliek nepamanīts zāles interjers – košs, 
eklektisks, drosmīgs un unikāls. Katrs galdiņš 
Kitsch zonā ir atšķirīgs, apmeklētāji var 
izvēlēties sev atbilstošāko pēc noskaņojuma. Arī 
šajā zonā atrodas DJ pults. Zona ir pilnībā 
nodalīta no pārējā kluba,  radot iespēju rīkot 
atsevišķu pasākumu.

Atpūtas zonā atrodas:

• bārs

• 7 galdiņi

Ietilpība līdz 200 cilvēkiem.



MOËT&CHANDON ZONA

Moët&Chandon atpūtas zona izbūvēta divos 
stāvos, un tajā atrodas arī neliela skatuve, kura 
nepieciešamības gadījumā var tikt paplašināta 
pirmā stāva ietvaros. Mākslinieki un dīdžeji vēl 
nekad nav bijuši tik tuvu ballītes apmeklētājiem, 
unikāli izbūvētā VIP zona rada klātbūtnes 
efektu.

• 7 galdiņi

Ietilpība līdz 70 cilvēkiem.



JOHNNIE WALKER VIP 
BALKONS

Johnnie Walker balkons atrodas kluba otrajā 
stāvā, kur iespējams ne tikai atpūsties pie 
galdiņiem, bet arī baudīt dzērienus pie bāra. No 
balkona ir pārredzams gandrīz viss klubs, ļaujot 
apmeklētājiem izbaudīt pasākumu klubā, tomēr 
saglabāt savas privātās ballītes atmosfēru.

Atpūtas zonā atrodas:

• bārs

• 3 galdiņi

Ietilpība līdz 50 cilvēkiem.



SECRET VIP

Šī zona paredzēta tiem, kuri vēlas nedaudz 
atpūsties no skaļās un dinamiskās kluba vides, 
baudīt izsmalcinātus, īpaši šai zonai radītus 
kokteiļus un ļauties sarunām pieklusinātā 
atmosfērā. Galdiņi izvietoti divos stāvos: pirmajā 
stāvā galdiņi paredzēti lielākām kompānijām, 
bet otrajā stāvā ērti atpūtīsies 2–3 cilvēku 
kompānijas.

Atpūtas zonā atrodas:

• bārs

• 6 galdiņi

Ietilpība līdz 70 cilvēkiem.



ELIT TERASE

Elit terase ar skatu uz skaistāko Rīgas parku un 
brīvo atmosfēru ir kļuvusi par vasaras ballīšu 
Top vietu. Te var baudīt arī ūdenspīpes.

Atpūtas zonā atrodas: 

• 11 galdiņi

• 4 stāvgaldi

• bārs

• atsevišķa zona smēķētājiem

Ietilpība līdz 200 cilvēkiem.



KLUBĀ PIEEJAMAIS
TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS

Audio: 
• Pioneer CDJ 2000 Nexus 2 un DJM 900 Nexus2 DJ tehnika
   ar 2x12" Top + SUB audio monitoru sistēmu
• Midas M32 digitālā skaņošanas pults
• augstas kvalitātes TANNOY (PA) skaņas sistēma 
  visās kluba zonās
• Shure SLX Beta 58 radiomikrofoni – 2 gab.
• bungu komplekts Yamaha Stage Custom Birch 
  ar Shure bungu mikrofonu komplektu

Video: 
• Samsung Professional 55" 2×4 moduļu video siena

Gaismu tehnika: 
• Kustīgo gaismu sistēma, kas sastāv no 20 kustīgo galvu
  starmešiem
• CR Laser lāzersistēma
• MADRIX Pixel centra dekors 30 000 LED
• 20×LED gaismas paneļu efekti
• citi iebūvēti gaismu efekti kluba aprīkojumā 
  un dizaina elementos

Specefekti: 
• Magic FX CO2 pūtēji – 2 gab.
• Magic FX Confetti Blaster lieljaudas konfeti pūtējs
• Magic FX Confetti Shot elektriskie konfeti šāvēji – 4 gab.



DARBINIEKI

Klubā notiekošajos pasākumos nodrošinām arī 
darbiniekus:

• DJ

• gaismotāju un skaņotāju

• dejotājas

• bārmeņus 

• viesmīļus 

• garderobistus 

• apsargus

• u.c.



COYOTE FLY pieredzējusī komanda savos 
projektos vienmēr pievērš uzmanību 
individualitātei, kvalitātei un nestandarta 
risinājumiem, piedāvājot pilna servisa 
pakalpojumus no idejas izstrādes un realizācijas 
līdz pat tehniskajam nodrošinājumam.

CITY OF DREAMS SHOW

PASĀKUMU PIEMĒRI

NEW COYOTE FLY ATKLĀŠANAS PASĀKUMS

WOMENS BADROOM CHRIS JONES KONCERTS & JOHNNIE WALKER ŠOVS

IDA CORR KONCERTS & JOHNNIE WALKER ŠOVS HENNESSY VERY SPECIAL NIGHT

PASĀKUMU
ORGANIZĒŠANA



PAPILDU PAKALPOJUMI:

• fotogrāfa un videooperatora pakalpojumi

• promo meitenes

• animatori

• mūzikas un mākslinieku programmas
  izveide

• pasākuma vizuālo materiālu
  sagatavošana

• skaņas un gaismas aparatūras tehniskais 
  nodrošinājums

PASĀKUMU
ORGANIZĒŠANA



Coyote Fly ir ne tikai lieliska vieta korporatīvo 
pasākumu organizēšanai, bet arī pateicīga 
platforma sava uzņēmuma vai pārstāvēto produktu 
reklamēšanai kluba auditorijai.

Iespējamais sadarbības veids:
• pasākums tiek nosaukts reklamējamā
  zīmola vārdā
• brendinga iespējas kluba iekštelpās 
  un terasē
• fotosiena 
• ieejas aproces ar zīmola logotipu
• vizualizācijas uz kluba ekrāniem
• savstarpēji saskaņots tērpu dizains
  Coyote Fly bārmenēm un dejotājām
• table tenti ar vakara īpašo kokteili, izceļot
  reklamējamo zīmolu klātesošajai auditorijai
• dejotāju šovs, izceļot zīmolu klātesošajai
  auditorijai

REKLĀMAS PASĀKUMI
COYOTE FLY AUDITORIJAI



Piedāvājam ne tikai iznomāt visu klubu, bet arī 
atsevišķas zonas kluba darbalaikā:

• Johnnie Walker balkons
   (ietilpība līdz 50 personām)

• Kitsch zona 
   (ietilpība līdz 200 personām)

• Moët&Chandon secret VIP 
   (ietilpība līdz 70 personām)
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Life is short so party on!

KORPORATĪVIE PASĀKUMI
Liene Bukbārde 
Coyote Fly vadītāja
Mob. tālr.: (+371) 29430693
E-pasts: liene.bukbarde@coyotefly.lv 

REKLĀMAS PASĀKUMI
COYOTE FLY AUDITORIJAI
Elīna Rudzīte 
Coyote Fly mārketinga vadītāja
Mob. tālr.: (+371) 27747891
E-pasts: elina.rudzite@coyotefly.lv

PASĀKUMU ORGANIZĒŠANA
Elīna Zariņa
Unique pasākumu producente
Mob. tālr.: (+371) 27877257
E-pasts:elina@unique.lv


