
Pronájem 
konferenčních prostor - kinosálu



Lokalita

Společnost ESET software spol. s r. o.  

pro vás připravila akční ceny 

pronájmu nových prostor  

v areálu Classic 7 Business Park.  

Tento moderní prostor je určen  

především pro vaše firemní  

prezentace, semináře, školení  

a různé kurzy.

Nachází se na území městské části 
Prahy 7 v Holešovicích v ulici 

Jankovcova 1037/49, cca 400 m 
od zastávky tramvaje Ortenovo 

náměstí, nebo Maniny.





Sál je vybaven moderní konferenční  

technikou s dostatečným ozvučením,  

je plně klimatizován s denním světlem 

a je zde umožněn bezbariérový přístup. 

K dispozici je také kuchyňka, se vším 

vybavením pro přípravu coffeebreak 

a cateringu.

Popis a technické vybavení
 prostor k pronájmu se nachází v areálu Classic 7 Business Park v přízemí budovy C

  celková kapacita sálu je 30 osob při školním uspořádání

  sál je rozdělen sloupy na 2 části – sezení (rozměr - 45 m² +místo na cofee break  

či catering – rozměr 45 m²)

  možnost variabilního uspořádání sezení (divadlo, škola, U, I, restaurační  

 uspořádání, Ženeva) 

  v sálu je k dispozici ozvučení s mikrofonem, dataprojektor, DVD rekordér, 
 promítací plátno  v rozměru 2,4 x 2,4 m, flip chart,  whiteboard, laserové 
 ukazovátko, bezdrátové připojení na vysokorychlostní internet technologií  

 Wi-Fi

  po předchozí dohodě zajistíme i cateringové služby 
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•
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• 

•

•  





Cena pronájmu konferenčního sálu

Cena za pronájem sálu zahrnuje

• Přípravu akce • Variabilní uspořádání prostor

• Technickou podporu • Úklidové služby

• Klimatizaci • Základní coffee break

Doba pronájmu Cena

1 hodina 1 750,- 

2 hodiny 2 500,-

3 hodiny 3 250,- 

½ dne 4 050,-

1 den 5 950,-





Vchod

• Dataprojektor • Promítací plátno

• DVD přehrávač/rekordér • Whiteboard (včetně barevných popisovačů)

• Flipchart (blok do flipchartu 150 Kč/ks) • Laserové ukazovátko

• Orientační systém 3 x formát A4

Doba pronájmu Cena ½ den Cena 1 den

Internetové připojení technologií WiFi (1 Mbit/s) 100,- 200,-

Sada dvou mikrofonů (ruční a náhlavní) 400,- 800,-

BLOK DO FLIPCHARTU (1 KS) 150,-

Technické vybavení zdarma

Technické vybavení za poplatek

Vchod



Bližší informace a rezervace Kontaktní osoba:

langr@eset.cz
info@eset.cz

Monika Langr
tel.: +420 777 232 822

Coffee breaks Cena za osobu

ZÁKLADNÍ
Instantní káva, čaj, perlivá voda, neperlivá voda ZDARMA

ROZŠÍŘENÝ
Základní + sušenky a oplatky 50,-

SLADKÝ
Základní + pomerančový džus, Coca-Cola,
Coca-Cola light, výběr sladkého pečiva

95,-

SLANÝ
Základní + pomerančový džus, Coca-Cola,
Coca-Cola light, francouzské bagety – s lososem,
parmskou šunkou, roastbeefem, vegetariánský

150,-

EXTRA PŘÁNÍ
Poptávka 1 týden před konáním akce Kalkulace

Ceník cateringových služeb

Přípravu chlazené a teplé vody zajišťuje systém Waterlogic®.  Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH.

Vchod


