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04210, м.Київ, пр. Героїв Сталінграда, 8, корпус 9 

                                                                     телефони рецепції: 067 48 111 58 та 044 46 555 36 
                                                                                                                  E-mail: info@smilestudio.kiev.ua 

 

 

 

Прейскурант цін Студії мистецтв Smile 

 

Студія надає можливість відвідати одне випробувальне заняття, за умов попереднього запису                                                                                                          

Строк дії всіх абонементів починається з моменту купівлі 

Абонемент “Масляний живопис” включає усі матеріали, окрім холстів                                                                                                                                                             

Абонемент ”Smile Team” включає в себе брендовану форму 1 раз на півріччя для занять у подарунок! 

 

Затверджено ___________________                                                                                                                                                                      

Директор Глазков П.С. 

 

Назва послуги Кількість занять Ціна 
Випробувальне заняття 1 заняття в групі у будь-якій з студій 150 грн. 

Одноразове заняття 1 заняття в групі у будь-якій з студій 250 грн. 

Одноразове індивідуальне заняття 1 заняття  у будь-якій з студій 350 грн. 

Абонемент ”Smile Start” у будь-якій з студій протягом 15 днів 600 грн. 

Абонемент “Smile mini” 2 рази на тиждень в 1 студію протягом 30 днів 1300 грн. 

Абонемент “Smile kids” 2 рази на тиждень в 2 студії протягом 30 днів 2400 грн. 

Абонемент “Smile teen” 2 рази на тиждень в 3 студії протягом 30 днів 3300 грн.  

Абонемент “Smile unlimited” 32 заняття у будь-якій з студій протягом 60 днів 4000 грн. 

Абонемент “All inclusive” 50 занять у будь-якій з студій протягом 60 днів 6000 грн. 

Абонемент “Smile Team” 3 рази на тиждень в 2 студії протягом 30 днів 3000 грн. 

Абонемент “Smile Кухня” Щосуботи протягом 30 днів 1200 грн. 

Абонемент “Smile Photo” 8 занять на півріччя 2000 грн. 

Абонемент “Smile Cinema” 8 занять на півріччя 2000 грн. 

Абонемент “Масляний живопис” 2 рази на тиждень протягом 30 днів 1600 грн. 

Абонемент “Smile Only 4” 4 індивідуальних заняття протягом 30 днів 1300 грн. 

Абонемент “Smile Only 8” 8  індивідуальних заняття протягом 30 днів 2400 грн. 

Абонемент “Smile Only 12” 12 індивідуальних занять протягом 45 днів 3300 грн. 

Абонемент “Міні-садочок Start” 5 відвідувань протягом 15 днів 1000 грн. 

Абонемент “Міні-садочок” 20  відвідувань протягом 30 днів 3000 грн. 

Одноразове “Міні-садочок” 1 відвідування 300 грн. 

Домашні матеріали “Kindermusik” 1 місяць 450 грн. 

Няня/міні-садочок на годину 1 година 100 грн. 

Консультація дитячого психолога 1 година 400 грн. 

Студійний запис вокалу “під ключ” 2500 грн. 

Оренда зали 1 год. (погодинно) 350 грн. 

mailto:info@smilestudio.kiev.ua

