
Nabídka kanceláře v Operu



O Operu

Opero je špičkový sdílený prostor pro práci,

networking a společenské akce. Je umístěný v

historickém objektu Štencova domu poblíž

Staroměstského náměstí v Praze.

Naším cílem je pomoci lidem z rozdílných

business komunit růst poskytnutím prostoru pro

nová setkání a novou inspiraci. Opero bylo

otevřeno v roce 2016 a krok po kroku dosahuje

svých cílů.

Naše komunita čítající více než 200 členů

zahrnuje CEO nadnárodních i středních

společností, korporátní manažery a vyspělé start-

upy, stejně jako zástupce svobodných profesí a

akademiky.

Za dobu našeho fungování jsme společně s

našimi klienty zorganizovali stovky

profesionálních, vzdělávacích a networkingových

akcí, které navštívilo tisíce lidí jak z business

prostředí, tak široké veřejnosti.



Spolupráce

Spolupráce s Operem představuje širokou škálu

možností. Možnost pracovat v odlišném prostředí

je inspirujícím prvkem pro každého jedince

a zároveň i šance navázat nové kontakty

v komunitě zkušených profesionálů z rozdílných

prostředí.

Dostupné služby a způsoby spolupráce zahrnují

členství pro vybrané zaměstnance, včetně

pozvánek na veřejné a neveřejné akce, různé

využití prostoru pro setkání, workshopy a

události, spoluorganizaci vybraných akcí a

prezentaci člena prostřednictvím našich médií.

Spolupráce je vždy individuální a flexibilní dle

Vašich potřeb. Naším cílem je podporovat

projekty a organizovat akce tak, aby s námi rostla

i business komunita okolo nás. Máme nápady a

jsme otevření i těm Vašim.



Vítěz „ Hub & Coworking“ 

2017

Vybrané ceny a reference

Vítěz Nejatraktivnější pracovní 

prostředí 2017
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Výhody členství v Operu

Členství v Operu nabízí:

• Buďte součástí Opera

• Přístup ke komunitě vice jak 200 profesionálů

• Designové prostory umístěné v srdci Prahy

• Networking se členy z rozdílných odvětví

• Veřejné a soukromé akce

• Různé typy zasedacích místností, soukromá kavárna

pro setkání s hosty a venkovní prostor pro relaxaci

• Klubový prostor pro práci

• Služby recepce (příjem pošty, ohlašování hostů, 

objednávky občerstvení do zasedacích místnostní, atd.

• Telefonní hovorny pro soukromé telefonáty

• Vysokorychlostní internet, tisk a kopírování

• Asistenstká služba a administrativní podpora

• Technická podpora

“Doufáme, že se Vám u nás bude líbit a postupem času prohloubíme naši spolupráci, která zahrne i 
organizaci společných akcí či rozvíjení společných konceptů.“

Rozumíme Vašim požadavkům na zprostředkování zajištění inovativního nového prostředí, rozšíření obzorů pro Váš tým a 

zapojení do nových komunit. Podpora inovací a rozvíjení lidí jsou hlavní aktivity, které věříme, že dopomáhají k růstu.



• Kancelář o velikosti cca 28 m2

• 6 členství (každé další členství nad rámec je za 1 000 Kč za osobu za měsíc)

• Přístup 24/7

• 4 kredity na zasedací místnosti (v hodnotě 1 200 Kč)

• 50% sleva na zasedací místnosti

• Služba pošty (příjem a odeslání pošty)

• Umístění sídla společnosti

• Designové vybavení

• Sdílená kuchyň pro 3 kanceláře s lednicí, myčkou a základním vybavením

• Každodenní úklid 

• Zahrnuje energie

45 000 Kč bez DPH/ měsícČlenství Kancelář





Situační plán kanceláří – 3. patro
Kancelář k dispozici: 3.08 za 45 000 Kč / měsíc

Všechny ceny jsou uváděny v Kč bez DPH.
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