Sdílené pracovní místo pro Vás

CENÍK
Individuální členství

200,- Kč/měs.

PRO VAŠI PRÁCI VÁM PO SKYTNEME
POTŘEBNÉ ZÁZEMÍ A TECHNOLOGICKÉ PROSTŘEDKY

500,- Kč/měs.

 Pracujete rádi v týmu, ale nemáte
pro práci vhodné prostory?

10 hod. v měsíci

Základní členství

přístup v pracovní době

 Nechcete platit
kanceláře?

Virtuální adresa

za pronájem

zřízení služby

200,- Kč

 Potřebujete rychlý Internet?

měsíční paušál

200,- Kč/měs.

 Chcete navázat další spolupráci?

celé

 Chcete mít sídlo firmy mimo domácí
adresu?

Virtuální sídlo
zřízení služby

600,- Kč

měsíční paušál

300,- Kč/měs.

Ostatní doplňkové služby
zasedačka

100,- Kč/hod.

dataprojektor

100,- Kč/hod.

konferenční sál
s klimatizací

200,- Kč/hod.

ozvučení sálu

100,- Kč/hod.

obrazovka/projektor 100,- Kč/hod.
v sále
kopie A4 (ČB)

2,- Kč/str.

kopie A4 (Barva)

6,- Kč/str.

tisk brožurky

dohodou

parkování

zdarma

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

 Potřebujete cokoliv vytisknout?
Přijďte do nového coworkingového centra
Podnikatelského inkubátoru v Nymburce.
Budete v prostředí úspěšných firem.

Popis služeb
Individuální členství
Pro osoby, které potřebují využít sdílené
pracovní prostředí do 10 hodin za měsíc.
V rámci této služby můžete využít zvýhodněných pronájmů zasedačky, konferenčního
sálu a parkování zdarma.
Základní členství
Pro osoby, které potřebují využít sdílené
pracovní prostředí v pracovní dobu Po-Pá
od 8:00 do 16:00 (mimo svátky a dny
pracovního volna). V rámci této služby můžete
využít zvýhodněných pronájmů zasedačky,
konferenčního sálu a parkování zdarma.
Virtuální sídlo
Pro osoby, které chtějí sídlo společnosti / místo
podnikání mimo adresu svého bydliště, nebo
nechtějí platit za pronájem kanceláře. Služba
zahrnuje:



adresu pro sídlo společnosti
adresu pro doručování poštovních
zásilek

Virtuální adresa
Obdobná služba, jako „Virtuální sídlo“, ale bez
možnosti adresy pro sídlo společnosti.
V případě potřeby můžete kdykoliv z této služby
přejít na službu „Virtuální sídlo“.
Využijte kvalitní prostory na dobré adrese
za bezkonkurenční ceny s parkováním zdarma.

Coworkingové centrum Vám nabízí:
-

sdílené pracovní místo (vč. energií)

-

připojení na Internet přes WiFi

-

kuchyňku

Podnikatelský inkubátor disponuje

-

pronájem zasedaček pro soukromé jednání a školení

zálohovanou přípojkou na Internet

-

pronájem klimatizovaného konferenčního sálu pro velké
akce

-

administrativní služby za poplatek

okamžitě upgradovat na kapacitu

-

parkování zdarma

30/30 Mbps. ICT technologie jsou

-

pracovní dobu Po-Pá od 8:00 do 16:00 (mimo svátky
a dny pracovního volna)

INTERNET

o kapacitě 20/20 Mbps s agregací
1:1 a garancí dostupnosti 99,9%.
V případě potřeby můžeme

zálohované UPS. K dispozici je
připojení WiFi technologií.

REALIZACE ŠKOLENÍ
Podnikatelský Inkubátor disponuje
zázemím pro realizaci větších
školení. Disponuje klimatizovaným
konferenčním sálem o kapacitě více
jak 50 míst. Dalším zázemím je
menší kuchyně pro přípravu
a vydávání občerstvení.
Konferenční zázemí je vybaveno
audio-vizuální technikou
a připojením k Internetu.

VÝZKUM A VÝVOJ
Podnikatelský inkubátor připravil
projekt Vědecko-technického
parku, který podporuje spolupráci
mezi podnikatelskou
a vysokoškolskou sférou v oblasti
výzkumu a vývoje. V případě
realizace projektu bude postaven
nový objekt včetně vybavení měřící
a laboratorní technikou

-

