Projekt Coolworking (sdílené kanceláře)
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM a Microsoft inovační centrum Hradec Králové
Generálním partnerem projektu Coolworking je ČSOB/ERA

Představení společnosti
 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové je provozovatelem
podnikatelského inkubátoru
 V minulosti podpořilo společnosti jako: Designeros s.r.o.;
PANDEMIC; PROGRAMM s.r.o.
 Nabízí
 služby pro začínající podnikatele (mentoring/poradenství)
 semináře, školení, akcelerační programy pro startupy

 Od roku 2010 je TC HK provozovatelem Microsoft
inovačního centra

O projektu
• Jde o unikátní projekt! Podobný, v současné době, v
Králové Hradeckém kraji nenajdete
• Coworkingové centrum představuje sdílené pracovní
prostředí

• Ulehčíme začínajícím podnikatelům vstup do
podnikání
• Jste student, živnostník, podnikatel? Zájemce o
podnikání? Drobný podnikatel? Pak jsme tu
právě pro Vás!

Proč coworkingové centrum?
• Nabízíme kreativní, zajímavé prostředí, kde si svou
práci užijete! Potkejte zajímavé profesionály z různých
oborů (napomáháme vzniku nových projektů a nápadů)
• Uspořte náklady! Pracovní místo Vás přijde výrazně
levněji, než samostatná kancelář
• Využijte doprovodných networkingových akcí a
služeb pro podnikatele! Poradenství, benefity partnerů,
pronájem zasedací místnosti, networkingové akce, soutěže
• Razíme cenovou dostupnost a flexibilitu! Několik typů
členství, plaťte za to, co spotřebujete!

Typy členství (zaváděcí ceny)
Individuální členství

Cena vč. DPH

1 hodina

50,00 Kč

10 hodin

400,00 Kč

25 hodin

875,00 Kč

50 hodin

1 500,00 Kč

hodinový přístup (internet)/měsíc

Přístup je od 08:00-16:00
100 hodin
2 300,00 Kč
+ přístup na vybrané akce zdarma a zvýhodněný pronájem zasedací místnosti
Chci využít tuto nabídku zde.

Základní členství (měsíční)

Cena vč. DPH

Měsíční paušální členství

2 500,00 Kč

Měsíční členství pro klienty ERA

2 000,00 Kč

Zasedací místnost pro 10 osob (1 hod.)

Zdarma

Poradenství (1 hod.)

Zdarma

Přístup na vybrané komunitní akce

Zdarma

Benefity partnerů

Zdarma

Měsíční paušál

Přistup do sdílených kanceláří v
pracovní dny (od 08:00 do16:00)

(viz slide níže)

Prémiové členství (měsíční)

Měsíční paušalní členství
Zasedací místnost pro 10 osob (2 hod.)
Poradenství (2 hod.)
Přístup na komunitní akce
Benefity partnerů (viz dále)
Týmové členství

První člen týmu
Každý další člen týmu
Zasedací místnost pro 10 osob (1 hod.)
Poradenství (1 hod.)
Přístup na vybrané komunitní akce
Benefity partnerů (viz dále)

Měsíční paušál

Cena vč. DPH

3 000,00 Kč

Přistup do sdílených kanceláří a to 24
hodin/denně

Zdarma
Zdarma
Zdarma
Zdarma

(viz slide níže)
Měsíční paušál

Cena vč. DPH

2 800 Kč
1 000 Kč
Zdarma
Zdarma
Zdarma
Zdarma

Přistup do sdílených kanceláří v pracovní
dny (od 08:00 do16:00)

(viz slide níže)

Další služby

Pronájem zasedací místnosti/ hod.
Pronájem zasedací místnosti/ hod.

300,00 Kč
150,00 Kč

Mám zájem o členství, popř. detailnější informace zde.

Cena platná pro externí subjekty
Ceny platná pro členy Coolworkingu

Benefity partnerů
Generální partner

ČSOB/ERA
Partneři:
Pandemic – společnost poskytující grafické služby
Commservis.com
• Benefit pro základní členy: 25% sleva na marketingové služby
• Benefit pro prémiové členy: 50% na marketingové služby

eBrana
•
Benefit pro základní členy: 15% sleva na výrobu webových stránek
•
Benefit pro prémiové členy: 20% sleva na výrobu webových stránek

GoUP Startup Hub Pardubice
•
Benefit pro členy (zdarma): Zdarma přístup do GoUP Startup Hub v Pardubicích
PPS Advokáti
•
Benefit pro paušální členy: Zvýhodněná hodinová sazba

Evropské vzdělávací centrum
•
Benefit pro prémiové členy: sleva 5% z kurzovného a 20% z učebních materiálů
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové
•
Benefity pro základní a prémiové členy: Poradenství v oblasti účetnictví 1 hodina
zdarma
Microsoft Innovation Centre
•
Benefit pro členy (zdarma): Poradenství v oblasti Microsoft produktů
Popular (restaurace)
•
Benefit pro základní členy: 10% sleva na obědové menu
•
Benefit pro prémiové členy: 15% na obědové menu

Akce do konce roku 2013
Jsi podnikatel, pracuješ z domu a nebaví Tě
to? Užij si svou práci v Coolworkingu.

Přijď k nám a dostaneš
TÝDEN ZDARMA

Kalendář akcí
Business školení (školí Tomáš Havrda)
11.11 2013

Dopolední workshop , který začíná v 09:00 s předpokládaným koncem. Ve
12:00. Workshop se bude zabývat následujícími tématy: Propagace, Tvorba
finančních toků; Přechod z reaktivního
na proaktivní myšlení; Obchodní reporting; PR a marketing; Obchodní
model; Timemanagment; Business plán).

Startup komunita
12.11.2013

Pravidelné setkání Startup komunity. Zavítá mezi nás Ondrej Chudy (architekt,
designer a spoluzakladatel Designeros.com), který vytvořil v krátké době
celosvětovou komunitu designerů (cca 1 mil. fanoušku). A poví nám, jak
pracovat se sociálními sítěmi.

Páteční káva
15.11. 2013

Pravidelná páteční akce, která probíhá od 09:00 – 10:00 v
Coolworkingu. Na této akci se mohou potkávat začínající podnikatelé.
Poznejte Vaše možné partnery, investory, spolupracovníky.

Diplomky na stojáka
20.11. 2013

Ambicí projektu je dát studentům prostor veřejně prezentovat své
vědecké práce. Formou zajímavé prezentace tak diskutovat a sdílet své
objevy dál.

Generální partner

Partneři

Kontakt
mail: info@coolworking.cz
Tel: +420 495 077 125
Komunita Coolworking

Startup komunita Hradec
Králové

