Přehled cen
Pronájem prostor ČNOPK a organizování akcí
Ať již plánujete informační schůzku pro zákazníky, tiskovou konferenci, galavečeři či večírek
nejrůznějšího charakteru, nabízíme Vám ke krátkodobému pronájmu využití reprezentativních prostor
ČNOPK v centru Prahy. V případě zájmu zajistíme kompletní servis Vaší akce včetně potřebné
techniky, cateringu, živé či reprodukované hudby, tlumočení, fotografa a veškerých dalších
doprovodných služeb dle Vašeho přání tak, abyste s organizováním neměli žádné starosti.
Na základě konkrétních přání pro Vás sestavíme individuální nabídku na míru.

Pronájem prostor
V následující tabulce naleznete orientační přehled cen za pronájem společenských a konferenčních
prostor ČNOPK. Podrobnější informace o jednotlivých místnostech jsou uvedeny v příloze „Detailní
popis prostor k pronájmu“ pod následujícím linkem:
http://tschechien.ahk.de/fileadmin/ahk_tschechien/Dienstleistungen/Kuppel_2012_InfoCZ.pdf

Prostory

Ceny v Kč pro členy ČNOPK*
1 hod.

4 hod.

8 hod.

12 hod.

Kopule ČNOPK

3.850

15.400

30.800

46.200

Konferenční místnost

1.950

7.700

15.400

23.100

*Ceny bez DPH, doba přípravy a likvidace akce je součástí doby pronájmu, min. délka pronájmu 4 hod.,
náklady za úklid prostoru po akci tvoří separátní položku a jsou účtovány k ceně za pronájem navíc
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Ceny v Kč pro nečleny ČNOPK*
1 hod.

4 hod.

8 hod.

12 hod.

Kopule ČNOPK

5.500

22.000

44.000

66.000

Konferenční místnost

2.750

11.000

22.000

33.000

*Ceny bez DPH, doba přípravy a likvidace akce je součástí doby pronájmu, min. délka pronájmu 4 hod.,
náklady za úklid prostoru po akci tvoří separátní položku a jsou účtovány k ceně za pronájem navíc
Česko-německá obchodní a průmyslová komora, Václavské náměstí 40, 110 00 Praha 1

Technické vybavení
Potřebujete-li pro Vaši akci technické vybavení, rádi Vám vyjdeme vstříc a toto vybavení Vám
poskytneme. V následující tabulce naleznete přehled techniky a orientačních cen, za které si ji u nás
můžete pronajmout.

Technické vybavení

Orientační ceny v Kč/den*

Technický balíček ČNOPK
1

Laptop

1

LCD Projektor 2000 ANSI

1

Plátno 2x2 m

1

Flipchart

2

Reproduktory

1

Bezdrátový mikrofon

1

Montáž a demontáž

Cena celkem 4.850

USB bezdrátový prezentér

300

Video

300

DVD přehrávač Panasonic DVD-S52

450

Monitor Samsung 19“

450

Plazmová televize SONY

3.100
Překladatelská technika (externí)

1

Kabinka pro tlumočníky

1.700

1

Základní sestava (akce nad 100 osob)

6.100

1

Přijímač

100

1

Mixážní pult

700

1

Klopový mikrofon

700

1

Bezdrátový mikrofon

700

1

Ozvučení

1.700

Montáž a demontáž
Doprava

1.700
500

*Ceny bez DPH; zajištění techniky je službou, na kterou se vztahuje honorář ČNOPK
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Služby personálu
V závislosti na druhu a rozsahu akce si u nás na přání můžete objednat také např. tlumočníka,
fotografa, hostesku nebo číšníka. Ceny za tyto služby naleznete v následující tabulce.
Personální služby

Orientační ceny v Kč*

Tlumočník – simultánně nebo konsekutivně
Technik
Fotograf

1/2 dne

5.500

1 den

11.000

1/2 dne

1.650

1 den

2.750

1/2 dne

5.500

1 den

11.000

Hosteska

1 hod.

600

Číšník

1 číšník/ 4 hod.

Security

1 osoba / hod.

1.650
250

*Ceny bez DPH; zajištění personálu je službou, na kterou se vztahuje honorář ČNOPK

Cateringové balíčky
Na základě Vašich představ a typu akce si můžete z následujících obecných cateringových balíčků
s orientačními cenami vybrat vhodný typ občerstvení. Konkrétní nabídku Vám na míru sestavíme na
základě specifikace od Vás.
Balíček
Snídaně
Brunch

Coffee break

Služba

Orientační ceny Kč/os.*

Káva, čaj, studené nápoje, studené a teplé mísy,

350 - 450

ovoce, pečivo, mléčné produkty
Nápoje, pečivo, obložené bagety a sendviče, studené

500 - 550

mísy, teplá jídla, sladkosti, ovoce
Káva, čaj, minerální voda, džus, koláč, obložené

200 - 300

chleby, ovoce

Welcome drink

Sekt, minerální voda, džus, slané pečivo, Canapes

200 – 450

Coctail

Sekt, minerální voda, džus, slané pečivo, Canapes

300 - 600

Lunch

Různé nabídky menu

400 - 850

Galadinner

3 chodové menu – různé nabídky

1.650 - 2.200

4 chodové menu – různé nabídky

2.000 - 2.600

*Ceny bez DPH; zajištění cateringu je službou, na kterou se vztahuje honorář ČNOPK
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Honorář ČNOPK
V případě, že ČNOPK převezme částečnou nebo celkovou organizaci Vaší akce, bude Vám kromě
cen pronájmu, úklidu a uvedených služeb (technika, personál, catering, apod.) účtován honorář za
organizaci akce dle náročnosti její přípravy. Honorář ČNOPK činí 2.500 Kč/hod. bez DPH. Před
objednávkou obdržíte závaznou nabídku.
Orientační
Příklady organizace akce

honorář ČNOPK
v Kč*

Částečná organizace
společenské akce; 30 osob

Zajištění cateringu a konferenční techniky

Kompletní organizace

Zajištění cateringu, hudby (živé či

společenské akce; 50 osob

reprodukované), fotografa či kameramana

5.500
8.250

*Ceny bez DPH

Veškeré uvedené ceny v tabulkách služeb jsou ceny orientační. Konkrétní závaznou nabídku
s konečnými cenami služeb i finálním honorářem Vám sestavíme na míru na základě Vaší poptávky a
dle specifikace Vašich přání.
Ceny za všechny služby jsou v Kč. Při platbě v EUR bude přepočet proveden aktuálním kurzem ČNB
ke dni vystavení faktury.
V případě Vašich dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Kontaktní osoba:
Zuzana Skopalová, ČNOPK
Tel: +420 221 490 346
Mobil: +420 734 131 704
skopalova@dtihk.cz
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