CENNÍK KRÁTKODOBÉHO PRENÁJMU
v Administratívnom centre CompanyHouse
JARNÁ ZASADACIA MIESTNOSŤ
Jarná zasadačka

Klienti AC CompanyHouse*

Zasadacia miestnosť s kapacitou do 8 osôb je situovaná na 3. poschodí
s presklenou stenou. Vďaka atraktívnemu dizajnu je ideálna na
pracovné stretnutia s vašimi obchodnými partnermi.

Externí klienti

hod.

€ 16

€ 25

½ dňa*

€ 50

€ 75

celý deň*

€ 85

€ 125

Vybavenie zasadačky: vysokorýchlostné pripojenie na internet, pevná telefónna linka, nástenná tabuľa, klimatizácia.

LETNÁ ZASADACIA / KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ
Letná zasadačka

Klienti AC CompanyHouse*

Zasadacia miestnosť s kapacitou do 30 osôb je variabilne
usporiadateľná podľa vašich potrieb a vhodná pre konferencie,
semináre, workshopy, tlačové konferencie, ale aj pre rôzne stretnutia
pri väčšom počte osôb. Táto miestnosť ponúka optimálne podmienky
pre prezentáciu vašej spoločnosti a naplno podporí váš profesionálny
imidž.

Externí klienti

hod.

€ 30

€ 40

½ dňa*

€ 90

€ 120

celý deň*

€ 150

€ 200

Vybavenie zasadačky: počítač, vysokorýchlostné pripojenie na internet, pevná telefónna linka, dataprojektor, premietacie plátno,
flipchart, nástenná tabuľa, klimatizácia.

JARNÁ
VÍNNA ZASADACIA
PIVNICA
MIESTNOSŤ
Pivnička

Klienti AC CompanyHouse*

Vináreň v podzemných priestoroch nášho administratívneho centra s
kapacitou do 16 osôb má špecifickú atmosféru a je tým pravým
miestom pre neformálne stretnutia rôzneho druhu.

Externí klienti

hod.

€ 20

€ 26

½ dňa*

€ 60

€ 80

Celý deň *

€ 100

€ 130

FLY & WORK OFFICE
Kancelária
Prenájom plne zariadenej kancelárie s jedným až dvomi
pracovnými miestami a pripojením na internet. Možnosť využívať
spoločné zázemie (multifunkčná tlačiareň, kaviareň, oddychová
zóna, parkovisko) a služby recepcie.

hod.

€ 15

½ dňa*

€ 35

celý deň*

€ 55

celý deň*

www.companyhouse.eu

€ 100

€ 130

DOPLNKOVÉ SLUŽBY
Recepcia a administratívna
podpora (1 osoba)

€ 7 / 30 min.

K dispozícií sú vám slovensky a anglicky hovoriace recepčné, ktoré profesionálne a v súlade s business etiketou privítajú a uvedú
návštevy. V prípade záujmu vám počas vášho stretnutia poskytnú administratívnu podporu pri spracovaní dokumentov ako aj pri
rôznych kancelárskych a administratívnych prácach (písanie, skenovanie, faxovanie, skartovanie, príprava tabuliek, telefonovanie a
prepájanie hovorov, objednávanie taxi a ubytovania a pod.).

Asistentské služby (1 osoba)

€ 15 / hod.

Personál administratívneho centra CompanyHouse vám ochotne poskytne asistenciu počas vášho stretnutia (spisovanie zápisnice z
rokovania, rôzne druhy evidencií, zabezpečenie notárskeho overenia dokumentov na notárskom úrade, výber výpisu z obchodného
registra, zastupovanie pred miestne príslušnými úradmi, atď.). Zároveň vám je k dispozícií aj kedykoľvek mimo vášho stretnutia a
poskytne vám služby vo vyššie uvedenom rozsahu, ako i rôzne druhy administratívnych a sekretárskych služieb.

Občerstvenie

individuálne

Administratívne centrum CompanyHouse disponuje vlastnou kaviarňou CompanyCafe umiestnenou v jeho lobby priestoroch. Počas
vášho stretnutia vám príjemný personál ponúkne lahodnú kávu a široký sortiment nápojov. V prípade záujmu zabezpečí aj rôzne
druhy občerstvenia (chlebíčky, ovocie, sladké a slané pochutiny). CompanyCafe vám zároveň ponúka príjemné posedenie v
nefajčiarskom prostredí s wi-fi prístupom na internet pre všetky druhy neformálnych stretnutí (prevádzková doba 8:00 – 17:00 hod).

Cateringové služby

individuálne

V spolupráci s cateringovou spoločnosťou vám zrealizujeme akcie rôzneho druhu podľa vašich predstáv v reprezentatívnych
priestoroch administratívneho centra CompanyHouse.

Ubytovanie v apartmáne
CompanyRoom

€ 50 / noc

Administratívne centrum CompanyHouse vám ponúka možnosť ubytovania (1 až 2 osoby) v luxusnom apartmáne ako vhodnú
alternatívu hotelového ubytovania pre hostí, ktorí preferujú väčšie súkromie v pokojnom prostredí v centre Bratislavy.
POZNÁMKY
*Klientom administratívneho centra CompanyHouse sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má so spoločnosťou
CompanyService, s.r.o. uzatvorenú platnú zmluvu o poskytovaní služieb CompanyHouse.
Štandardná prevádzková doba je počas pracovných dní v čase od 8:00 hod. do 18:00 hod. V prípade využívania zasadacích a
konferenčných priestorov mimo stanovenú prevádzkovú dobu sa účtuje príplatok vo výške € 4,– / hod..
Poskytované služby sú splatné na základe vystavenej faktúry. Účtuje sa poplatok za každú začatú hodinu / 30 min.
Uvedené ceny nezahŕňajú DPH. CompanyService, s.r.o. je platiteľom DPH.
Poskytnuté zľavy pri prenájme priestorov v AC CH na 1/2 dňa sa počítajú na 4 hod., celý deň sa počíta na 8 hod.

Zavolajte nám, ak máte ďalšie otázky.
Radi vám odpovieme.

+421-2-3241 0070
CompanyService, s.r.o
Palisády 33, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421-2-3241 0070
IČO: 35 874 872, DIČ: 2021789286, IČ DPH: SK2021789286
Uvedené ceny sú bez DPH. CompanyService, s.r.o. je platcom DPH.
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