
Využite výhodné uvádzacie ceny!

Cenník - Coworkingové služby Smart City HUB
 (platný od 1.9.2017)

RESIDENT

UNLIMITED 50 €
FREELANCER 75 €

1 DAY access 20 €
5 €

Predplatený prístup na počet dní 1 dňový vstup 7 dní do mesiaca neobmedzene neobmedzene

Vstup do Smart City HUBU
od 8:30 do 18:00
v pracovné dni

od 8:30 do 18:00
v pracovné dni

od 8:30 do 18:00
v pracovné dni

od 8:30 do 20:00
7 dní v týždni

Potreba viazanosti bez viazanosti bez viazanosti bez viazanosti 3 až 6 mesiacov

Miesto na sedenie + pracovný stôl 1 osoba 1 osoba 1 osoba 1 a viac osôb

Farebná atramentová tlačiaren A4 25 strán 100 strán 300 strán 500 strán

Pre-consulting pred prihlásením
sa do Smart City HUBU áno áno áno áno

Support - mentoring a konzultácie
+ podpora od HUB managera

áno áno áno áno

Zvýhodnený vstup na workshopy
+ free vstup na HUB public events

+ vstup na členské eventy
áno áno áno áno

Voucher na Techsummit.sk events áno áno áno áno

Členské ceny na prenájom miestností - áno áno áno

Pre členov účtovnícke, daňové,
 ekonomické, právne poradne, 

zakladanie firiem, živností
- áno áno áno

Zľavy u obchodných partnerov HUBU - áno áno áno

Komunitný bicykel for free - áno áno áno

Vstup do HUBU 24/7 - za príplatok - + 20 Eur + 20 Eur + 20 Eur

Uzamykateľná skrinka - za príplatok - + 10 Eur + 20 Eur + 20 Eur

Fixný stôl - za príplatok - + 10 Eur + 20 Eur + 20 Eur

100% Bio-káva v cene nájmu - - 1 x deň 2 x deň

Konferenčná miestnosť free - - 2 hod. / mesiac 3 hod. / mesiac

Sídlo pre vašu firmy + poštová schránka +39 Eur mesačne

Vytváranie obchodných príležitostí - - áno (pasívne) áno (aktívne)

Kontakt: Ing. Marek Borik, co-working manager, coworking@obchodnaulicaaokolie.sk, 0907 047 719

chceš atraktívne 
pracovné 

prostredie pre 
tvoju každodennú 
prácu, vhodné pre 

jednotlivcov aj 
viacčlenné tímy

máš väčší projekt, 
ktorý dokončíš za 

1 až 3 mesiacemáš menší projekt 
na dokončenie

Z IST I   V IAC

Z IST I   V IAC

Z IST I   V IAC

Z IST I   V IAC

http://www.obchodnaulicaaokolie.sk/smartcityhub/


Cenník - Coworkingové služby Smart City HUB
 (platný od 1.9.2017)

Výhody členstva v Smart City HUBE, ktoré majú všetci členovia:

Vysokorýchlostný internet bez obmedzenia dát (wifi+LAN)
Farebná laserová tlačiareň, čiernobiela tlačiareň, scaner
Prístup do členskej kuchynky
Členské eventy
Lokalita s výbornou dostupnosťou MHD
Pomoc od co-working managera
Neverejný priestor - prístup na pracovné poschodia majú len členovia co-working centra
Poradenstvo partnera Healt Institute o zdravej životospráve

+ všetky zľavy u nižšie uvedených partnerov

Zľavy u partnerov, ktoré môžete využiť:

Business Cloud ONE - miesto, kde váš biznis systémovo rastie
m2b.sk - zakladanie spoločností v SR i zahraničí  (s.r.o., a.s., jednoduchá spoločnosť na akcie)
Webglobe - členské ceny na hosting  a cloud service
Zľavy v obchodoch na Obchodnej ulici a okolí
+ pridávame ďalších

Pripravujeme pre vás ďalšie doplnkové služby:

- kuriérske služby v rámci BA (za poplatok)
- virtuálne sídlo pre vašu firmu, poštová schránka, notifikácia pošty emailom (za poplatok)
- preberanie zásielok a služby virtuálnej asistentky (za poplatok)
- asistenčné služby a služby recepcie
- administratívne služby, účtovnícke služby
- miesto na odloženie tvojho bicykla
- parkovanie za zvýhodnené ceny
- prístup do co-working odbornej knižnici a k archívnym videám zo seminárov, školení a workshopov
- vlastný kľúč do co-working centra pre dlhodobých členov
- možnosť nákupu elektroniky bez DPH

Ing. Marek Borik coworking manager
Tel: 0907 047 719

Email: coworking@obchodnaulicaaokolie.sk
Sledujte nás aj na facebooku: https://www.facebook.com/SmartCityHubBratislava/

Web: www.smartcityhub.sk

Práca s profesionálmi z rôznych odvetví (špičkový mentoring, marketing, technológie, BIO life, 
    networking, digitálny export, architekti)
Smart služby - výdajňa kvalitných produktov, urbanismus a architektúra, eventové služby, integrujeme 
technologické inovácie, III. Sektor
Plne vybavené konferenčné miestnosti (35 miest na sedenie, projektor, flipchart, magnetická 
   zotierateľná tabuľa, fixky, ozvučenie, laserové ukazovátko, predlžovačky)

Kontakt:

https://www.facebook.com/SmartCityHubBratislava/
http://www.smartcityhub.sk/

	Cennik-50%

