
To správné místo pro malé jednání,
konferenci i párty

Ať už potřebujete malou zasedačku pro soukromé setkání, sál pro konferenci, parket 
pro firemní večírek nebo terasu pro originální párty, jste tu správně. Pomůžeme vám 

zorganizovat jakoukoliv akci tak, abyste vy i vaši hosté odcházeli nadšení.
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Pomůžeme vám s vhodným uspořádáním, zajistíme občerstvení, techniku 
i propagaci. Na přípravy rozhodně nebudete sami. 

S radostí vás i vaše hosty u vchodu uvítáme na našem Infostolku, připravíme směrovky 
s názvem i místem konání eventu. Vodu u nás máte po dobu konání akce zdarma. 

Skvělý prostor je důležitý, 
ale umíme i mnohem víc.

Co pro vás máme:

catering na míru (s masem, vegetariánský i vegan)

možnost tisku materiálů k vaší akci

marketingová propagace akce

uspořádání prostor podle vašich požadavků

služby fotografa i fotokoutek

parkování ...a mnoho dalšího

Projektor, plátno a flip chart jsou základem, ale na přání vám zajistíme i headset mikrofony 
nebo audio a video záznam.



Záleží nám na ochraně životního prostředí a děláme maximum pro to, 
aby na něj měly naše prostory co nejmenší dopad.

Udržitelnost je pro nás na prvním místě.

jsme snadno dostupní MHD 
(zastávky Vlhká a Masná)

aktivně pracujeme na snížení 
naší uhlíkové stopy s cílem 

být uhlíkově neutrální

servírujeme pouze 
kohoutkovou vodu

umíme vám zajistit chutné 
vegetariánské i veganské 

občerstvení

během našich akcí 
nepoužíváme jednorázové 

nádobí ani plasty

cca 35 % energie, kterou spotře-
bujeme, pochází z fotovoltaických 

panelů na střeše naší budovy

můžete si u nás dobít elektromobil, 
aktivně spolupracujeme s Rekola  

a Autonapůl

využíváme energii 
z obnovitelných zdrojů od 

Nano Energies



Open space

PROJEKTOR
XGA, 1024x768, 4 200 lm

PLÁTNO

KABELÁŽ
HDMI, Apple redukce

MIKROFONY
2x bezdrátový, 2x drátový 5 m

PREZENTER
Logitech

MIXPULT
Yamaha MG 1248

ZESILOVAČ
Integra DTR 30.6

APARATURA
2x EV ZLX-12P

6x Linn classik unik

WIFI

Technické vybavení:

160 m270 180

Součástí pronájmu:
bar | flipchart | technická 

a organizační podpora



Konferenční
místnost

PROJEKTOR
WXGA, 1280x800, 5 000 lm

PLÁTNO

KABELÁŽ
HDMI, VGA, Apple redukce

MIKROFONY
2x bezdrátový, 1x headset

PREZENTER
Logitech

MIXPULT
Yamaha MG 1248

ZESILOVAČ
Crown XLS 1002

APARATURA
3x2 JBL Control 28-1-WH

WIFI

Technické vybavení:

154 m254 120

Součástí pronájmu:
flipchart | technická a organizační 

podpora



Sky room

Technické vybavení:

PROJEKTOR
WXGA, 1280x800, 4 200 lm

PLÁTNO
150x114 cm

KABELÁŽ
HDMI, Apple redukce

ZESILOVAČ
Integra DTR 30.6

APARATURA
6x Linn classik unik

SMART WALL

WIFI

50 m220 40

Součástí pronájmu:
vestavěná kuchyňka | terasa 150 m2 | 

flipchart | technická a organizační 
podpora



Technické vybavení:

Součástí pronájmu:
klimatizace | flipchart | technická 

a organizační podpora

LCD TV

KABELÁŽ
HDMI

WIFI

Červená zasedací 
místnost

8



Šedá zasedací
místnost

8–10 22 m2

Technické vybavení:

Součástí pronájmu:
klimatizace | flipchart | technická 

a organizační podpora

LCD TV

KABELÁŽ
HDMI

WIFI



Bílá zasedací
místnost

12–14

Technické vybavení:

Součástí pronájmu:
flipchart | technická a organizační 

podpora

LCD TV

KABELÁŽ
HDMI

WIFI



Technické vybavení:

Součástí pronájmu:
klimatizace | flipchart | technická 

a organizační podpora

LCD TV

KABELÁŽ
HDMI

WIFI

Žlutá zasedací
místnost

10–12 31–40 m2



Open space

Dopolední pronájem 8:00–13:00

Odpolední pronájem 13:30–17:30

Večerní pronájem 19:00–00:00

23 000 CZK

23 000 CZK

19 800 Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Celodenní pronájem PO–NE

dle individuální domluvy

Dopolední pronájem 8:00–13:00

Odpolední pronájem 13:30–17:30

Večerní pronájem 18:00–22:00

10 400 Kč

6 600 Kč

7 200 Kč

Dopolední pronájem 8:00–13:00

Odpolední pronájem 13:30–17:30

Večerní pronájem 18:00–22:00

5 500 Kč

4 400 Kč

4 400 Kč

Velká konferenční místnost Sky room

Celodenní pronájem PO–NE Celodenní pronájem PO–NE

dle individuální domluvy dle individuální domluvy

Zasedací místnosti
Červená Šedá ŽlutáBílá

Hodinová sazba Hodinová sazba Hodinová sazba Hodinová sazba
490 Kč 490 Kč 690 Kč790 Kč


