AGENTURA PRO EKONOMICKÝ ROZVOJ VSETÍNSKA, o.p.s.

Nabídka konferenčních, jednacích a školících prostor
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. si Vám dovoluje nabídnout
k pronájmu ozvučený konferenční sál a dále jednací a školící prostory, které se
nachází v budově Podnikatelského inkubátoru na Horním náměstí ve Vsetíně. Prostory
jsou vhodné pro pořádání konferencí, seminářů, školení, kurzů, pracovních setkání,
prezentací, firemních zasedání či valných hromad a nejrůznějších společenských akcí.

Popis a technické vybavení


prostory k pronájmu se nachází v budově Podnikatelského inkubátoru na Horním
náměstí č.p. 3 ve Vsetíně – objekt zvaný „Maštaliska“



celková kapacita sálu je až 90 míst k sezení při divadelním uspořádání židlí



pro menší akce je sál možné předělit protihlukovou přepážkou na dvě části,
kapacita obou menších sálů je pak zhruba 45 míst k sezení



základní vybavení sálu tvoří 24 ks skládacích stolů, 40 ks jednacích židlí s
vyklápěcími stolky a odkládacími košíky (možnost doplnění židlí dle potřeby)



k dispozici je audiotechnika vč. přenosného mikrofonu, dataprojektor, promítací
plátno, flipchart, diskusní pult a stolek pro prezentaci



internetové připojení v prostorech řešeno prostřednictvím Wi-Fi



nabízíme možnost černobílého i barevného kopírování a tisku, kroužková vazba,
laminace dokumentů



po předchozí dohodě zajistíme občerstvení formou cateringových služeb



bezbariérový přístup, dostatečné parkovací kapacity přímo u objektu

Charakteristika prostor
Místnost
Sál I
(zadní část s kuchyňkou)

Sál II
(přední část)

Velký sál
(dohromady sál I+II)

Jednací místnost
(III.nadzemní podlaží)

Plocha
( m2)

Kapacita

Ozvučení

Internet

Prezentační
technika

79

45 osob

ano

ano

ano

92

45 osob

ano

ano

ano

171

90 osob

ano

ano

ano

48

25 osob

ne

ano

ano

Ceník pronájmu školících a prezentačních prostor (platný od 1.1.2018)
Místnost

Cena za hodinu

Prezentační technika

Sál I / sál II

450,- Kč

200,- Kč/hod

Velký sál

800,- Kč

200,- Kč/hod

Jednací místnost

300,- Kč

200,- Kč/hod

Pozn.: Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. V případě pronájmu prostor v sobotu
příplatek 25%, v případě pronájmu během neděle příplatek 50%.
Cena za pronájem prostor zahrnuje:

Prezentační technika:

 příprava akce

 dataprojektor

 variabilní uspořádání prostor

 více druhů promítacích pláten

 technická podpora

 notebook s Wi-Fi

 internetové připojení, ozvučení

 interaktivní panaboard

 energie

 flipchart (+ papír do flipchartu

 úklidové služby (vč. úklidu
zapůjčeného kuchyňského náčiní)

100,- Kč/10 ks)

Slevový systém při pronájmu


více jak 5 hodin pronájmu – prezentační technika zdarma



při častém nebo dlouhodobém pronájmu možnost slevy (popř. cena dohodou)



slevy pro subjekty zasídlené v Podnikatelském inkubátoru Vsetín

Kontakt
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.
Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín
Roman Mlýnek
tel.: +420 602 769 805
e-mail: roman.mlynek@aerv.cz
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