
Pro malé i větší skupiny – kapacita v celém prostoru až 60 osob.

•  zrekonstruované prostory se skvělou dostupností v klidné části centra 
•  technické zázemí – dataprojektor, wi-fi, flipchart, notebook, CD...
•  občerstvení formou coffee breaků nebo studených či teplých obědů
•  variabilita na klíč – možnosti úpravy prostor a stolků podle vašeho přání
•  libovolná doba využití: pravidelně i jednorázově, přes týden i o víkendu

SHINE Consulting otevřel v roce 2011 pražskou pobočku se školicím centrem!
Přímo u stanice metra A v Dejvické pasáži na „Kulaťáku“ – Vítězné náměstí 2.

Využijte nové multifunkční zázemí Školicího centra SHINE pro vaše: 
• semináře, školení, workshopy, koučinky
• jednání, porady, konzultace, výběrová řízení
• firemní akce, přednášky, klubová setkání
• relaxační programy, večerní či víkendové aktivity... 

Školicí centrum 
a pobočka SHINE 
v Praze 6

Co budete mít k dispozici?
• dvě učebny s přímým denním světlem
• zasedací místnost
• potřebné zázemí (kuchyňka, toalety) 
• coffeeroom, relaxační pomůcky 
• a od nás příjemný klientský servis



UČEBNA 1 (50 m2)
Prostorná, osvětlená místnost se zabudovaným 
dataprojektorem a praktickými stolky pro každého účastníka.
Zázemí: prostor pro coffee break, toalety
Uspořádání: libovolné (stoly do U, L, T, půlkruhu, kruhu, 
divadelní nebo školní uspořádání, bez stolků...)
Vybavení: dataprojektor, flipchart, notebook, wi-fi, 
CD přehrávač 
Kapacita: až 50 účastníků (podle uspořádání)
Umístění: 4. patro 

Jak se k nám dostanete? 
Autem: podle GPS 50°6‘2.16“N, 14°23‘44.16“E
Metrem: linkou A, na konečnou stanici Dejvická – budova hned naproti metru
Tramvají: číslo 2, 8, 20 a 26
Parkování: parkoviště naproti „Kulaťáku“ – 200 m, u Vysokých škol 
(v okolí budovy může být obtížné najít místo)

Kontakt:
Mgr. Šárka Pojerová
Business Development Manager and Consultant
m: +420 603 711 594
e: sarka.pojerova@expertis.cz

Přijdte si prohlédnout prostory Školicího centra SHINE. 

Školicí centrum SHINE Consulting
Vítězné náměstí 2
160 00 Praha 6 – Dejvice 

www.shine.cz

Ceny jsou bez DPH

Školicí prostory

Učebna 1 (50 m2) 3 000 Kč/den nebo 400 Kč/hod. 

Učebna 2 (25 m2)
při využití jako 
coffeeroom:

2 000 Kč/den nebo 250 Kč/hod. 
1 600 Kč/den nebo 200 Kč/hod.

Kancelářské prostory 

Zasedací místnost 1 500 Kč/den nebo 200 Kč/hod. 
(jednání, workshopy, koučink, konzultace)

Coffee break 100–300 Kč za účastníka/den (Basic, Standard, Special)

Oběd 
(studený či teplý)

150–200 Kč za účastníka (na místě či v restauraci)

CENÍK

SHINE

ZASEDACÍ MÍSTNOST 
Ideální prostor pro koučink, konzultace, jednání, workshop, 
týmovou poradu či vaše firemní setkání.
Kapacita: až 12 osob
Umístění: 5. patro

UČEBNA 2 (25 m2)
Příjemná osvětlená místnost s dataprojektorem a praktickými 
stolky pro každého účastníka.
Zázemí: prostor pro coffee break, toalety
Uspořádání: libovolné
Vybavení: flipchart, dataprojektor, notebook, wi-fi, 
CD přehrávač
Kapacita: až 15 účastníků (podle uspořádání)
Umístění: 4. patro


