LOREM IPSUM

KO NF ER ENČ NÍ
MÍ ST NOST 3DK
Kapacita dle uspořádání:
16 - 20 účastníků s pracovním stolem
30 účastníků k sezení bez pracovního stolu

Curabitur leo

Maecenas

Ac dolor ac adipiscing amet
bibendum nullam, lacus molestie ut
libero nec, diam et, pharetra
sodales, feugiat ullamcorper id
tempor id vitae. Mauris pretium
aliquet, lectus tincidunt. Porttitor
mollis imperdiet libero senectus
pulvinar. Etiam molestie mauris
ligula laoreet, vehicula eleifend.

NÁZEV SPOLEČNOSTI
Hlavní třída 1234, PSČ Město
123 456 789
www.example.com

Standardní vybavení místnosti:
• Lobby k registraci účastníků, šatna
• 84” monitor (připojení HDMI, display port,
VGA, bezdrátové Apple TV pro Mac),
ozvučení
• Černé a bílé plátno (fotopozadí) o šířce 5m,
možno využít též jako druhá projekce
(dataprojektor)
• Lektorský stolek s kamerou a osvětlením,
možno osadit mikroskopem s kamerou
• Řečnický mikrofon (headset)
• wi-fi připojení s internetem
• Všem účastníkům k dispozici rozvod
elektrického připojení a stlačeného
vzduchu
• Místnost je klimatizovaná
• Zázemí s kuchyňkou, myčkou, lednicí a
mrazákem (pro uchovávání biologických
modelů)
• Kávovar, nádobí

CENÍK PRONÁJMU
Konferenční místnost je možné pronajmout na celý den nebo půlden. Dle přání je k dispozici
doplňkové vybavení dle potřeb prováděných kurzů.

KON FER EN ČN Í M ÍSTN OST
CE LOD EN N Í PRON ÁJ E M

8000 K č / den

Celodenní pronájem konferenční místnosti.
PŮL DE N NÍ PRON ÁJ EM

4000 K č / den

Max. 4 hodinový pronájem konferenční místnosti.

D RŽ ÁKY M ODE LŮ / Č EL ISTÍ:

Jedno z možných uspořádání
stolů pro 16 účastníků.

Přenos obrazu z lektorského
stolu kamerou na monitor.

100 Kč /ks

Držák umožňuje stabilní připevnění např. prasečích čelistí
nebo modelů. Je polohovatelný ve všech směrech.
MODELY ČELISTÍ:

200,- Kč /ks

Čelisti s plastovými zuby a umělou gingivou.
MOTO RY:

Model čelisti v polohovatelném
držáku.

Držák s prasečí čelistí.

Motory doplněné o přívod
stlačeného vzduchu.

Po dohodě lze poskytnout další
instrumentárium.

400 K č /ks

Laboratorní motory s plynulou regulací otáček a rozvodem
stlačeného vzduchu. (max. 12 ks nebo individuální
dohoda)
DALŠÍ VYBAVENÍ
V průběhu školení je možno zajistit catering pro
účastníky přímo v budově kliniky 3DK. K dispozici je
vnitřní i venkovní posezení.

Dle individuální dohody.
3DK s.r.o., U Zdravotního ústavu 2213/8, Praha 10, 100 00, tel. (00420) 774 00 33 99, info@3dk.cz, www.3dk.cz

