Chcete zapůsobit na obchodní partnery?
HLEDÁTE DOSTUPNÉ PROSTORY v centru Prahy?
potřebujete inspirativní prostředí pro práci?
čtěte dále ›

nabízíme
AVO nabízí exkluzivně svým členům atraktivní
prostory u Karlova Mostu!
Stále platí, že Praha je zlatá loď … ale v poslední
době dost drahá….
AVO má k dispozici pro své členy atraktivní
a cenově dostupné prostory u Karlova Mostu!
AVO Vám nabízí dlouhodobý i krátkodobý
pronájem zaŕízených kanceláří s internetem,
kuchyňkou a kouzelnou atmosférou v centru
Prahy za zvýhodněných pomínek pro své členy.
Na adrese:
Praha 1, Smetanovo nábřeží 195,3NP
Parkování – podzemní garáže u Národního
divadla – 5 min chůze

poloha a okolí

Kanceláře k pronájmu se nacházejí v centru
Prahy nedaleko Národního divadla.

A

adresa:
Praha 1, Smetanovo nábřeží 195,3NP

vybavení
Kanceláře jsou
a kuchyňkou.

zařízené,

s

internetem

Parkování (5 min chůze)
– podzemní garáže u Národního divadla

schéma a půdorys

Část I.
Společné prostory - WC, kuchyňka
a chodba
Část II.

fotogalerie

fotogalerie

ceník
1) Měsíční/dlouhodobý pronájem celé kanceláře:
Číslo
míst.

Využití

Plocha
[m2]

Komerční cena/
měsíc
(v Kč bez DPH) *

Cena po slevě
pro členy AVO
(v Kč bez DPH) *

2.05

Kancelář

9,30

11 500

9 500

2.06

Kancelář

8,30

8 500

7 500

2.08

Kancelář

18,40

16 200

13 000

2.09

Kancelář

7,30

5 900

5 500

2.10

Kancelář

7,30

5 900

5 500

* Cena zahrnuje měsíční pronájem příslušné kanceláře včetně využití
společných prostor a služeb (kuchyňka, WC, úklid)

2) Krátkodobý pronájem kanceláře 2.11
pro jednání/workshop
Číslo
míst.
2.11

Plocha Kapacita/
[m2]
max. počet
účastníků
28,50

20

Krátkodobý pronájem kanceláře na jednání nabízíme
za následující poplatky:

Počet hodin

Komerční cena
(v Kč bez DPH)

Cena po slevě
pro členy AVO
(v Kč bez DPH)

1

700

500

2

1 200

900

3

1 700

1 200

* ceny jsou bez DPH, součástí služby je nabídka kafe/čaj
v průběhu jednání

Komerční cena Cena/den po slevě
za 1 den
pro členy AVO
(v Kč bez DPH) *
(v Kč bez DPH) *
3 000

3) Hodinový pronájem kanceláře
na jednání:

2 500

Dále nabízíme umístění adresy, pobočky na uvedené
adrese za účelem korespondence apod. za 3 500 Kč
bez DPH pro nečlenské subjekty a 3 000 Kč za měsíc
pro členské subjekty včetně 8 hodin volného využití
sjednané kanceláře…

stále
váháte?
Magické majestátní Město Praha se v žebříčku Evropských kreativních měst
umístilo na 3. místě – Nechte se inspirovat jejím kouzlem i Vy.
Praha je šestou destinací na vyhledávači Booking.com – uspořádáte-li úvodní
meeting v Praze, Vaši partneři určitě přiletí!
Ne všechna témata jsou vhodná do kaváren, prostory AVO Vám zajistí soukromí.
A když budete mít chuť na dobrou kávu, do Slavie je to pouhých 5 minut chůze.

vaše dotazy rád zodpoví
a prohlídku prostor zajistí

›

PhDr. Mgr. Ivo Říha
775 282 431
riha@avo.cz

