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Akce pořádáme od roku 2012
a odhadneme, co bude fungovat a co
ne. Vybereme a přizpůsobíme
prostory přesně pro vaši akci,
vyladíme doplňkové služby a zařídíme
potřebnou techniku.
Máte vlastní organizační tým?
Rozhodně se jim do toho nebudeme
plést. Ale kdykoli bude třeba, naši lidé
jsou vám plně k dispozici.

Uspořádejte u nás konferenci, meetup, hackathon i tiskovou konferenci.
Anebo zajděte se svým týmem zapracovat na svém projektu do našich zasedacích
místností, které jsou příjemnou alternativou pro korporátní zdi.

Hlavní Event Space
pohodlně usadí až 150 účastníků vaší akce
anebo pohostí až 200 lidí na
slavnostní recepci.
Velká zasedací místnost pojme až 40 diváků
nebo 25 účastníků za stoly.
Malá zasedací místnost je ideální pro školení
nebo meetupy malých skupin do 20 lidí.

Bar udržujeme zásobený 7 dní
v týdnu.
Samozřejmostí je technické vybavení, které
najdete rozepsané níže.
Během vaší akce můžete kdykoliv využít
služeb recepce, event týmu i komunitního
manažera, který bude vaší spojkou s více než
140 členy Node5.

www.node5.cz

Vyberte prostor, který vám sedne
Event
Space

Industriální otevřený prostor bez zbytečných okázalostí, prosvětlený
a vzdušný, který zvládne konferenci, víkendový hackathon, party
i módní přehlídku.
K dispozici tu jsou bezdrátové mikrofony, headset, projektor, plátno,
prezentační clicker a náhledová prezentační obrazovka.
K Event Spacu je vhodné si pronajmout i velkou zasedací místnost,
která zvýší kapacitu vaší akce a pohodlí vašich hostů. Může sloužit
jako chillout zóna nebo zázemí pro catering.
Cena od 2 000 Kč/hod.
Kapacita
Party – 150 osob optimálně / 200 osob max.
Konference – 120 osob optimálně / 150 osob max.
Workshop – 50 osob optimálně / 70 osob max.

‚‚Ve spolupráci s týmem Node5 jsme zorganizovali skvělý event – ABRA FlexiBee Developers Day. Díky
inspirativnímu prostředí a špičkové technice se doposud jedná o jednu z našich nejúspěšnějších akcí
vůbec.‘‘
Petra Bendlová, Brand Manager, ABRA Software
Recepce

Bar

Event Space
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Velká
zasedací
místnost

Malá
zasedací
místnost

Středně velká místnost, vhodná pro školení, tiskové a jiné menší
konference.
K dispozici je vám projektor a malé pódium pro řečníka.
Cena 500 Kč/hod.
Kapacita
U-shape – 18 osob

Škola – 25 osob

Divadlo – 40 osob

Odhlučněná místnost s LCD televizorem najde využití pro vaše
workshopy, jednání s klientem nebo firemní porady.
Cena 300 Kč/hod.
Kapacita
U-shape – 12 osob

Škola – 15 osob

Divadlo – 20 osob

„Doporučuji všem co hledají moderní a příjemné prostory pro pořádání eventů a pracovních jednání,
vyžadují kvalitní zázemí, flexibilní přístup a očekávají profesionalitu a vstřícnost personálu.“
Jiří Koudar, Programový manažer, Ministerstvo financí ČR
Recepce

Bar

Event Space
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Zázemí pro akce
Občerstvení

Náš bar vám poskytne občerstvení kterýkoliv den v týdnu. Rádi vám
zajistíme catering dle vašich požadavků, ať už je to korporátní snídaně
anebo celodenní hackhaton.
Spolupracujeme s osvědčenými cateringovými firmami i se sociálními
podniky, od kterých pro vás zajistíme domácí sladké pečivo, čerstvé
bagetky, etnickou kuchyni i veganské a raw dobroty.

Služby

U eventů v zasedačkách mimo recepční hodiny si účtujeme
250 Kč/hod., abychom mohli zajistit kolegu nebo kolegyni, kteří se
o vás ve večerních hodinách nebo o víkendu postarají.
U eventů v Event Space, které vyžadují přípravu prostoru a obsluhu
baru nebo cateringu účtujeme jednorázový poplatek
3–8 000 Kč podle délky akce, počtu návštěvníků a náročnosti obsluhy
baru a cateringu.

Technické vybavení

Za techniku v Event Space, která standardně zahrnuje dva bezdrátové
mikrofony, head-set, projektor, plátno, prezentační clicker, světla,
sound systém a samozřejmě vysokorychlostní internet, si účtujeme
350 Kč/hod.
Máte nadstandardní hi-tech požadavek? Rádi vám vyhovíme. Pokud
vám ale vyhovuje i off-line způsob prezentace, nabízíme vám flipchart
za poplatek 200 Kč/den.
A bez problémů vám zajistíme fotoreport, videoreport nebo také
livestream z vaší akce.

Lidé

Naši lidé jsou vaši lidé. K dispozici jsou vám služby recepce,
s organizací rád pomůže zkušený event tým.
Fungujeme jako eventová agentura, takže vám umíme zařídit akci na
klíč. Zajistíme catering, hudbu, společenský program a náš komunitní
manažer vám může mezi více než 140 členy Node5 komunity najít
i zajímavého řečníka k tématu akce.
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Modelové kalkulace
Celodenní konference
pro 120 osob

Prostor na 10 hodin
Event space – 20.000 Kč
Technika – 3.500 Kč
Velká zasedací místnost – 5.000 Kč (slouží jako druhá přednášková
místnost nebo chill out zóna)
Event support (příprava prostor, obsluha recepce, obsluha catering,
obsluha baru, úklid po akci) – 8.000 Kč
Catering
Coffee break dopolední – 10.800 Kč (neomezená konzumace kávy,
čaje a vody + sladké pečivo)
Obědové degustační menu formou buffetu – 25.000 Kč
Coffee break odpolední – 10.800 Kč
Večeře formou švédských stolů – 15.000 Kč
______
CELKEM: 98.100 Kč

Dopolední workshop
se snídaní pro
20 osob

Prostor na 4 hodiny
Velká zasedací místnost – 2.000 Kč
Catering
Snídaně Premium – 5.000 Kč / Snídaně Classic – 1.600 Kč
Nápojový balík ke snídani – 1.200 Kč
Coffee break – 1.800 Kč (neomezená konzumace kávy, čaje a vody
+ sladké pečivo)
______
CELKEM: 10.000 Kč / 6.600 Kč (dle typu snídaně)

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
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Kontakty
Node5 by headmade
Radlická 180/50
150 00 Praha 5 – Smíchov
Otevírací doba
pondělí–pátek: 9–17

Pavel Koutský
Event Manager
events@node5.cz

Hostili jsme eventy například těchto společností:

www.node5.cz

