
Můžeš využít poštovních služeb 
Recepční služby máš k dispoziciv otevíracích hodinách 

Hledáš nového člena do týmu? Rádi pomůžeme
Rádi ti u nás zajistíme sídlo firmy

Poděl se s námi o nápady na zlepšení chodu Node5 
Rádi přizpůsobíme pracovní prostor tvým potřebám

Makej, relaxuj a znovu

PRÁCE A ŽIVOT V NODE5

Rádi ti pomůžeme s organizací vlastního eventu u nás

Hledáš radu nebo zpětnou vazbu? Poraď se  
s komunitou ...... #general
Dvakrát měsíčně ti pošleme bulletin. Máš tipy  
na obsah?
Každý měsíc tě zveme na Členskou snídani
Mentoring s Google Developers Launchpad 4× do roka  
a témata si určuje komunita
Bydlí tu komunita StartupYardu. Škoda neseznámit se
Když zrovna nepracuješ, užij si neformální networking

KOMUNITA NODE5

KDYŽ ODCHÁZÍŠ Z NODE5

SLEDUJ NÁS 

Než budeš odcházet, stav se, prosím, za námi s čipem

Infonode Self-service Members’ Portal Community 
Manager

Dej nám i komunitě, příležitost se s tebou rozloučit
Rádi zůstaneme v kontaktu a to nejen prostřednictvím 
newsletteru

Ozvi se nám, když se rozhodneš odejít z Node5 
Vyřešíme s tebou výpověď smlouvy

STÁVÁŠ SE SOUČÁSTÍ KOMUNITY, UKÁŽEME TI, JAK TO U NÁS FUNGUJE

Dáme ti čip s přístupem 24/7 do budovy
Máš nového člena v týmu? Dej nám o tom, prosím, vědět

Představujeme ti Průvodce členstvím, který ti usnadní zejména první dny v Node5.  
Je to manuál, ve kterém najdeš co, kde a pomocí jakých vychytávek můžeš řešit.

PRŮVODCE 
ČLENSTVÍM

Zajímá tě, co se u nás děje? Novinky sleduj na . ...

Své členství můžeš mít stále pod kontrolou
Podle potřeby si rezervuj zasedací místnost
Dej nám, prosím, vědět o tom, co tě v provozu štve
Můžeš použít tiskárnu i skener
Podle chutí se můžeš občerstvit na na otevřeném baru

Vyřídíme spolu právní záležitosti 
Ukážeme ti, jak to chodí v našem prostoru 

Přidej se ke komunikačním kanálům..............      
Neotálej a vpluj do naší komunity
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