Multifunkční prostor
s pecka kuchyní
92 m2 kreativna k pronájmu na konference, semináře, workshopy,
firemní školení, prezentace produktů, business snídaně, zážitkové
eventy v kuchyni či kurzy vaření
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Ceník
Každý pronájem řešíme na základě vašich přesných
potřeb a možností. Ceny jsou orientační, liší se dle
typu využití a počtu osob.
„Potřebuji jen sál, bez zázemí.“
„Chci prezentovat a mít drobné občerstvení.“
„Využiju prostor na propagaci, budu zde fotit a natáčet.“

individuálně

„Mám nízkorozpočtový projekt s přesahem
a chci ho zrealizovat v Seminariu.“

základ

standard

premium

› 50 pohodlných židlí
se sklopným stolečkem
› 2 velké dřevěné stoly
pro 8–10 osob
› 10 konferenčních stolů
pro 2 osoby
› příbory
› nádobí
› lednice
› myčka
› trouba
› mixér a další

› 50 pohodlných židlí
se sklopným stolečkem
› 2 velké dřevěné stoly
pro 8–10 osob
› 10 konferenčních stolů
pro 2 osoby
› příbory
› nádobí
› lednice
› myčka
› trouba
› mixér a další

› 50 pohodlných židlí
se sklopným stolečkem
› 2 velké dřevěné stoly
pro 8–10 osob
› 10 konferenčních stolů
pro 2 osoby
› příbory
› nádobí
› lednice
› myčka
› trouba
› mixér a další

od 7 000 Kč za půl dne

od 8 000 Kč za půl dne

od 10 000 Kč za půl dne

od 10 000 Kč za den

od 11 000 Kč za den

od 13 000 Kč za den

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Výhodnější ceny poskytujeme při vícedenním nebo pravidelném pronájmu.
Termín finálně rezervujeme po zaplacení zálohy 50 % z ceny pronájmu.
Den je počítán jako 8 hodin a půl den jako 4 hodiny.
Líbí se vám prostor pro foto či filmovou produkci? Ozvěte se nám pro individuální nabídku.
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Ideální pronájem na vaši akci
Vyberte si optimální variantu a dle potřeby si ji
doplňte vybavením z rozšířené nabídky.

Rozšířená nabídka:
› káva, čaj, filtrovaná voda (75 Kč/osoba/den)
› flipchart s papírem, magnetická popisovací tabule (300 Kč/den)
› dataprojektor, promítací plátno (500 Kč/den)
› ozvučení, mikrofony (dle dohody)
› catering od našich dodavatelů: poplatek od 10 % za realizaci
› catering od vašich dodavatelů: poplatek od 70 Kč/osoba

Upozornění:
Vybavení a zařízení prostoru není vhodné pro konání akcí s malými dětmi a zvířaty.
Nájemce odpovídá za škody na vybavení prostor.

Plánek prostor
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Možnosti uspořádání
Prostor přizpůsobíme
na míru vašim potřebám.
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Ohlasy těch, kteří už v Riu byli
Víte, kolikrát jsme už slyšeli: „Tady je prostě
super energie?“

Dlouho jsme hledali prostory, které by splňovali naše náročné požadavky. Díky
Seminario jsme nalezli ideální místo pro konání našich firemních meetingů. Krásné
designové prostory se skvělým vybavením. Dobrá dostupnost od metra Anděl s
hezkým výhledem do zahrady a možností parkování v areálu. Zajištění coffee breaku
a občerstvení splnilo naše náročné požadavky a očekávání. Určitě se k vám opět brzy
vrátíme. Děkujeme za velmi profesionální přístup a skvěle zorganizovanou akci :)

Klára Ottomanská, Twisto

Potkat se s dvaceti/třiceti i více lidma v centru Prahy tak, aby nám tam bylo příjemně
a nestálo to majlant není úplně sranda. V Seminariu to jde. Je to tam krásný: na jednu
stranu moderně minimalistický, na druhou klášterně duchovní. A hlavně: prostor
provozují moc fajn lidé, kteří stojí za projektem Wellnesia, což je parta lidí na misi za
zdravějším stravováním ve firmách. Součástí prostoru je i obří kuchyně.

Tomáš Hajzler, Slušná firma

Prostor na plánovaný workshop jsme hledali trochu na poslední chvíli a o to víc nám
v Seminario vyšli se vším maximálně vstříc. Překvapil nás krásný, světlý, skvěle vybavený
a cenově, v porovnání s jinými, velmi dostupný prostor s milými lidmi, kousek od metra
Anděl a OC Nový Smíchov s výhledem do parku a možností parkování v areálu či
v přilehlých ulicích. Určitě se sem zase brzy rádi vrátíme! Děkujeme moc, bylo to fajn :)

Anna Vlčková, ISP Alliance a.s
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Všechny cesty vedou do Ria!
Holečkova 31
150 00 Praha 5
Náš Dominik bude váš průvodce!
Rychle se mu ozvěte a dohodněte si prohlídku.

Dominik Diviš
chci@seminario.cz
+420 604 805 241
seminario.cz
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