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1. Obecné informace
Hledáte klidné, inspirativní a reprezentativní prostory pro uspořádání Vašich konferencí, seminářů,
workshopů, školení, firemních akcí a dalších kulturních událostí? Pak právě konferenční centrum
GreenPoint je pro Vás to pravé.
Svět kolem nás je velice hektický. A i když se nacházíme v rušné části Prahy (Praha 10), je toto místo
zasazené do přírody a zeleně izolováno od rušného okolí, kde se můžete zastavit, zamyslet se a setkat
se se svými kolegy a přáteli.
Klidné a inspirativní místo konferenčního centra nabízí čtyři moderní a variabilní
konferenční sály s návazností na terasu a zahradu. Kapacita sálů 6 – 220 osob.
Nabízíme Vám naše konferenční prostory vhodné pro nejrůznější akce a setkání. Lokalitou jsme
dostupní všem typům spojení: MHD i autem. Parkovací prostory přímo v areálu GreenPointu obsahují
cca 50 míst. Bezbariérové přístupy jak do prostorů GreenPointu tak na terasu i do zahrady. Moderní
audiovizuální technika. Cateringové i organizační služby na míru. Zkušený personál, prověření
dodavatelé i příjemné hostesky jsou tu vždy k Vašim službám.
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K čemu nás můžete využít
-

Konference, semináře, workshopy
Kurzy, školení, teambulding
Assessment a development centrum
Firemní akce, produktové prezentace a další události

Proč si nás vybrat


Přírodní prostředí:
- Naše konferenční centrum se nachází přímo uprostřed zahrady
- Při příjemném počasí nabízí posezení na terase či v altánku odpočinek při Vašich
setkáních



Organizační servis
Zkušený personál je připraven Vám poskytnout kvalitní servis, jak při
sjednávání Vaší akce, tak v průběhu jejího konání. Využíváme služeb pouze
prověřených dodavatelů. Na přání zajistíme vybavení sálů moderní AV
technikou, květinovou dekorací, kulturní program, hostesky.
Doplňkové aktivity
Terasa se zahradou přímo vybízí k jejímu využití při volno časových a
doplňkových aktivitách: petaque, kroket, lukostřelba. Nabízí dostatek prostoru
například pro dětský firemní den nebo firemní teambulding.



2. Sály/prostory
Variabilní prostory:
- Variabilní klimatizované konferenční sály s denním světlem a návazností na terasu a
zahradu disponují kapacitou cca 250 osob
1. Sály A + B (160m2)
- hlavní sál konferenčního centra
- během několika minut ho lze rozdělit na dva menší, samostatné sály A/B
- vlastní vstup na terasu
- libovolné uspořádání zasedacího pořádku
- denní světlo s možností zatemnění
- integrovaná repro soustava s moderní AV technikou
2. Sál C (40m2)
- menší sál vhodný pro práci ve skupině
- libovolné uspořádání zasedacího pořádku
- denní světlo s možností zatemnění
3. Foyer
- vstupní prostor a komunikační zóna s přístupem na terasu a zahradu
- zde se podává občerstvení, ale může sloužit i k registraci účastníků či vystavení
produktů
- je již součástí pronájmu jednoho ze sálů
více info zde:
http://www.kc-greenpoint.cz/popis-prostor/
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2.1 Technické vybavení:
-

WiFi připojení k internetu ve všech sálech (4MB/4MB full duplex)
projekční plochy, flipcharty a lišty pro vyvěšení logotypů, flipchartových papírů či jiných
vizuálních pomůcek
diaprojektory: Vivitek D857 WT (3000 ANSI);
http://www.vivitek.cz/Produkty/Multimedialni-projektory/D857WT )
BenQ MP670 (3200ANSI)
ozvučení sálu, bezdrátové, náhlavní nebo klopové mikrofony
prezentační vybavení

Další dostupné vybavení:
- tlumočnické a hlasové zařízení
- asistence odborného technika
- TV, DVD nebo video přehrávač, videokamera
- notebook, tiskárna

2.2 Catering na míru**:
-

snídaně
coffee breaky (sladká i slaná varianta)
teplé nebo studené obědy a večeře formou bufetu
zeleninové saláty, ovocné mísy, sendviče, bagety
teplé a studené nápoje

2.3 Doplňkové aktivity:
-

grilování v létě, v zimě, uvnitř i na terase
květinové dekorace
pétanque, kroket,
další služby dle individuálních potřeb
.

Využijte našich prověřených služeb. Naším cílem je poskytnout i těm nejnáročnějším klientům
prostor pro jejich záměry. Snažíme se o maximální harmonii všech faktorů, abychom dosáhli
příjemného prostředí, které vykouzlí pozitivní vliv na Vaše akce v našem Konferenčním centru
GreenPoint.

Kontakt:
Konferenční centrum
Gre enPoint, s. r. o. Dvouletky 529/ 42
100 00 Praha 10
+420 274 775 726
+420 777 717 614
info@kc-greenpoint.cz
**Vydávání občerstvení – je formou bufetu, kdy se jídlo objednává předem v daném množství a
výběru z našeho menu
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3. ceník pronájmu prostor
Ceník pronájmu konferenčních prostor**
Čas pronájmu

Sál A

Sál B

Sál C

Sál A+B

Celý den (8:00-17:00)*

7400,-

7400,-

4900,-

13900,-

Dopoledne (8:00-14:00)*

4400,-

4400,-

2900,-

8250,-

Odpoledne (14:00-17:00*)

3750,-

3750,-

2450,-

7000,-

Večer (18:00-22:00)*

990,-/hod

990,-/hod

790,-/hod

1450,-/hod



*časové rozmezí je orientační – více info po dohodě



**ceny jsou za jednorázový pronájem prostor
Víkendové pronájmy -20% z ceníku

Rozměry a možnosti uspořádání v sálech
Plocha

Uspořádání

Uspořádání

Uspořádání

škola

divadlo

„U“

Sál A

88 m2

48 osob

70 osob

20 osob

Sál B

72 m2

48 osob

70 osob

20 osob

Sál A + B

160 m2

80 osob

200 osob

48 osob

Sál C

40 m2

18 osob

25 osob

14 osob

uvedené ceny bez DPH
 Při dlouhodobé a pravidelné spolupráci poskytujeme zajímavé slevy z pronájmu
prostor.
S pronájmem jednoho z našich sálů získáváte:


Prostory foyer

 Parkování v areálu
 Wi-Fi
 Flipchart + fixy
 otevřenou terasu
4

AV technika:




Dataprojektor Kč 1.200,-/den
Ozvučení sálu: 1.500,-/den, mikrofon a přenos zvuku z PC 490,-Kč/kus (pro
Sály A+B
Ozvučení sálu A/B: 750,-

4. Jak se k nám dostat
Výborná dopravní dostupnost
Konferenční centrum GreenPoint se nachází v širším centru Prahy, jednoduše
dopravně dostupné.

Doprava pomocí MHD:
Bus: 163, 177, 188, 195 – zastávka “Limuzská”
Metro: trasa A – stanice Strašnická -> Tram: 7, 5 – zastávka “Nové
Strašnice”

Doprava autem:
napojení na jižní spojku (sjezd: Strašnice) a D1, parkování v areálu
zdarma
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5. Ostatní pravidla
Catering
a. Vlastní – znamená, že si firma přinese vlastní občerstvení, je pak toto občerstvení
konzumováno pouze v prostorech učebny a na vlastních táckách či talířích, je též
odpovědná i za odpad.
b. Občerstvení zabezpečováno KC GreenPoint – je realizováno v prostorách foyer
komfortním způsobem z nabídky GP
c. Cizí – není umožněn ve vnitřních prostorách GP, je možno ho realizovat pouze na
terase a venkovních prostorách, dle rozsahu je účtován pronajímateli pouze poplatek
za energie
Av technika
a. Audio – k disposici je ozvučení sálů (většinou potřebné jen pro spojené sály A+B,
možno použít bezdrátové mikrofony, klopové či head set mikrofon, dále přenos
zvuku z laptopů, mp3 přehrávačů, SD karet, smartphonů,…
 Možnost nahrání zvukové stopy
b. Video – stropní dataprojektor s krátkou projekční vzdáleností (bližší technické údaje http://www.vivitek.cz/Produkty/Multimedialni-projektory/D857WT )
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