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Connect Coworking

PRENÁJOM ZAHŔŇA: konferenčný stôl, stoličky, wifi internet, LCD TV s HDMI/ VGA vstupom (malá 
zasadačka), kreatívna scribi stena, prístup do kaviarne

CELODENNÝ PRENÁJOM NAVYŠE ZAHŔŇA: dataprojektor, občerstvenie - káva + čaj 

                             MALÁ ZASADAČKA           VEĽKÁ ZASADAČKA
Kapacita

Dostupnosť

Prenájom

PRENÁJOM ZAHŔŇA: konferenčný stôl, stoličky, wifi internet, LCD TV s HDMI/ VGA vstupom (malá 
zasadačka), kreatívna scribi stena, prístup do kaviarne

CELODENNÝ PRENÁJOM NAVYŠE ZAHŔŇA: dataprojektor, občerstvenie - káva + čaj 

14m2/ 6 - 8 ľudí

prac. dni 8:30 - 19:00, dohodou

15 EUR/ hod. - 150 EUR/ deň

28m2/ 10 - 15 ľudí

prac. dni 8:30 - 19:00, dohodou

20 EUR/ hod. - 200EUR/ deň

Connect Ateliér

PRENÁJOM ZAHŔŇA: prenájom priestoru, bežná spotreba elektriny, zodpovedný Connect manažér, 
50ks stoličiek, príprava priestoru, základné upratovanie po akcii, wifi internet, šatníkové stojany s ramienkami

CELODENNÝ PRENÁJOM NAVYŠE ZAHŔŇA: ozvučenie, prezentačná technika 

Kapacita

Dostupnosť

Prenájom

PRENÁJOM ZAHŔŇA: prenájom priestoru, bežná spotreba elektriny, zodpovedný Connect manažér, 
50ks stoličiek, príprava priestoru, základné upratovanie po akcii, wifi internet, šatníkové stojany s ramienkami

CELODENNÝ PRENÁJOM NAVYŠE ZAHŔŇA: ozvučenie, prezentačná technika 

300m2 - akcie do 200 ľudí

prac. dni po 19:00, víkendy neobmedzene

70 EUR/  hod. - 700 EUR/ deň

350m2 - akcie do 300 ľudí

pracovné dni, víkendy neobmedzene

70 EUR/  hod. - 700 EUR/ deň

                           ATELIÉR                            COWORKING       

CENNÍK Connect  

prenájom priestorov 
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Na požiadanie zabezpečíme hudobnú produkciu – kapela/DJ/hra na 
rôzne hudobné nástroje, umelecké vystúpenie – 
tanečné/divadelné/art show, catering a profesionálny barový servis, 
výzdobu na rôzne typy akcií. Zabezpečujeme aj kompletnú produkciu 
podujatia na kľúč. Pre viac info nás kontaktujte na tel.č.: 0948 104 
883.

Doplnkové služby k prenájmu 
priestorov zahŕňajú: ozvučenie, 
prezentačnú techniku, catering 
a profesionálny barový servis, 

hudobnú produkciu - kapela/ DJ, 
umelecké vystúpenia, výzdobu 

a ďalšie. Zabezpečujeme 
aj kompletnú produkciu aj kompletnú produkciu 

podujatia na kľúč. 

ZVUKOVÁ TECHNIKA
2x aktívny reproduktor, mikrofón 

bezdrôtový 2ks/ mikrofón madona 1ks,  
mixpult, zapojenie

15 EUR/ hod. - 150 EUR/ deň

PREZENTAČNÁ TECHNIKA I.
dataprojektor, plátno 2,5x2,5m, 

aj kompletnú produkciu 
podujatia na kľúč. 

dataprojektor, plátno 2,5x2,5m, 
zapojenie

10 EUR/ hod. - 50 EUR/ deň

PREZENTAČNÁ TECHNIKA II.
Flipchart, papier 20 listov, fixky 4ks 

rôznofarebné
10 EUR/  sada

STOLIČKY EXTRA 50KSSTOLIČKY EXTRA 50KS
Prenájom a inštalácia stoličiek

50 EUR

STÔL  OKRÚHLY
priemer: 165 cm, výška 72,5 cm + biely 

obrus
22 EUR/ kus

STÔL  STANDBYSTÔL  STANDBY
okrúhly standby stôl priemer: 60 cm, 
výška: 120 cm + biely elastický obrus

20 EUR/ kus

PERSONÁL
personálne zabezpečenie na akcii, 

napr. registrácia, navigácia na podujatie, napr. registrácia, navigácia na podujatie, 
šatňa a pod. 

6 EUR 1 osoba/hod

PRIPOJENIE S VYSOKÝM 
NAPÄTÍM
400 V, 32 Amp

podľa cenovej kalkulácie

CATERING CATERING 
studený/ teplý bufet, raw produkty

cena dohodou

Cvernovka, Stará pradiareň, 3.poschodie, Prevádzkovateľ - BizTree s.r.o., Páričkova 18, 82108 Bratislava

IČO 47,818,883 ǀ DIČ 202 411 34 21  ǀ Číslo vložky 99675/B  

Číslo účtu I232928911652/1100  ǀ IBAN SK20 1100 0000 0029 2891 1652  ǀ BIC TATRSKBX
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Doplnkové služby 

k prenájmu 

Dostupnosť MHD - trolejbus 205, 207, 50 - zastávka Cvernovka, 
autobus 50, 68 - zastávka Dulovo námestie.
Možnosť parkovania v areáli objektu za poplatok (5 EUR).  


