
Клиентите за нас

Turkish Airlines 
Светослав Григоров / Маркетинг 

Бих искал да Ви благодаря за страхотното събитие от името на 
Turkish Airlines. 

Освен двете страхотни голф игрища, комплекса ни предложи 
и неповторимо настаняване. Бяхме впечатлени от високото 
ниво на обслужване, бързо реагиране при поставени въпроси 
и ефективността на работа. Не бихме могли да препоръчаме 
мястото достатъчно. Turkish Airlines очаква да се завърне с 
бъдещи клиентски групи!

‘‘
‘‘

American University in Bulgaria 
Ирена Мачева / Директор  Развитие

Американският университет в България си партнира с Пирин Голф 
& Кънтри Клуб вече четвърта година, във връзка с организирането и 
провеждането на благотворителния голф турнир „АУБ и приятели“. С 
всяка следваща година събитието ни се радва на все по-голям успех, 
в много голяма степен благодарение на подкрепата, професионалния 
подход и отговорното отношение на ръководството и екипа на Пирин 
Голф. Изключително сме удовлетворени от изградените между нас 
лоялни партньорски взаимоотношения и се надяваме да поддържаме 
и разширяваме сътрудничеството си с Пирин Голф в дългосрочен 
план.‘‘

‘‘



Митко Солаков
Почетен Консул на Република Казахстан в Република България

Бих искал да изразя удовлетворението си от обслужването и 
начина, по който беше организирано и проведете мероприятието, 
в което взеха участие над 240 души! 

При Вас открихме перфектното съчетание – както за 
организиране на бизнес мероприятие, така и невероятно място 
за почивка. Аз и всички участници сме високо очаровани от 
комплексната услуга, която ни предложихте. Смело мога да 
твърдя, че обслужването Ви е на световно ниво! Благодаря на Pi-
rin Golf & Country Club за гостоприемството и сътрудничеството!‘‘

‘‘
SoftServe
Андон Симеонов / Мениджър SoftServe Bulgaria 

Бих искал да изразя благодарността си за изключително добре 
организираното корпоративно събитие на SoftServe. Българският ни 
екип и всички наши гости от чужбина са щастливи, че избрахме Pirin 
Golf & Country Club и че всички имаме това страхотно изживяване. 

Благодарим Ви, че направихте престоя ни незабравим! Да бъдем 
партньор е голяма чест, надяваме се, че можем да сътрудничим 
отново в бъдеще.‘‘

‘‘
FBN BULGARIA 
адв. Стефан Гугушев / Президент на FBN Bulgaria 

Престоя в Пирин Голф & Kънтри Клуб беше изключително 
зареждащ и един от най-приятните елементи от есенната среща на 
организацията FBN Bulgaria. За нас беше удоволствие да сме Ви ‚на 
гости‘. Благодарим за топлото посрещане и изключително любезното 
домакинство. 

‘‘

‘‘


