Tréninkové
centrum SHINE
v Praze 6
Hledáte vhodný prostor pro vaši akci v centru Prahy?
Sídlíme přímo u stanice metra A v Dejvické pasáži na „Kulaťáku“ – Vítězné náměstí 2, Praha 6.

Využijte profesionální multifunkční zázemí pro vaše:
•
•
•
•
•
•

semináře, školení, workshopy, koučinky
přednášky, prezentace, tiskové konference
diskusní fóra a panelové diskuse
jednání, porady, konzultace, výběrová řízení
firemní akce či klubová setkání
relaxační programy, večerní a víkendové aktivity

Pro malé i vetší skupiny – kapacita v celém prostoru až 40 osob.
•
•
•
•
•

skvělá dostupnost – v klidné části centra Prahy, přímo u metra
technické zázemí – dataprojektor, wi-fi, flipchart
občerstvení – formou coffee breaků a studených či teplých obědů
variabilita na klíč – možnosti úprav prostor - stolků a židlí
dle vašeho přání
libovolná doba využití – 7 dní v týdnu včetně večerů

Co budete mít k dispozici?
•
•
•

2 učebny s přímým denním světlem
coffeeroom
sociální zázemí

UČEBNA 1 (50 m2)

UČEBNA 2 (30 m2)

prostorná osvětlená místnost se zabudovaným dataprojektorem
a praktickými malými stolky.
Zázemí: prostor pro coffee break, toalety
Uspořádání: libovolné (stoly do U, L, T, půlkruhu, kruhu,
divadelní nebo školní uspořádání, beze stolků...)
Vybavení: dataprojektor, flipchart, wi-fi
Kapacita: až 30 účastníků (podle uspořádání)
Při rozložení stolů do U kapacita 15 účastníků

prostorná osvětlená místnost se zabudovaným dataprojektorem
a praktickými malými stolky.
Zázemí: prostor pro coffee break, toalety
Uspořádání: libovolné (stoly do U, půlkruhu, kruhu,
divadelní nebo školní uspořádání, beze stolků...)
Vybavení: dataprojektor, flipchart, wi-fi
Kapacita: až 10 účastníků (podle uspořádání)

CENÍK
Tréninkové prostory včetně techniky a klimatizace
Učebna 1
Učebna 2

4 000 Kč/den nebo 500 Kč/hod.

Coffee break

120–280 Kč za účastníka/den

2 800 Kč/den nebo 350 Kč/hod.

(Basic, Standard, Special)

Oběd

200–250 Kč za účastníka (na místě či v restauraci)
(studený či teplý)
Ceny jsou bez DPH

Přijďte si prohlédnout prostory
Tréninkového centra SHINE

Jak se k nám dostanete?

Kontakt:
Lenka Beerová
Manager of the Training Centre Prague
t: +420 723 291 992
e: lenka.beerova@shine.cz

Metrem: linkou A, na stanici Dejvická –
budova hned naproti metru

Autem: podle GPS 50°6‘2.16“N, 14°23‘44.16“E

Tramvají: číslo 5, 8, 20 a 26
Parkování: parkoviště naproti „Kulaťáku“ –
200 m, u Vysokých škol

Training Centre Prague
SHINE Consulting
Vítězné náměstí 2
160 00 Praha 6 – Dejvice
4. patro

www.shine.cz , www.jaknazmenu.cz

Metro A
Dejvická
Tram
Vítězné nám.

