
PRAGUE STARTUP
MARKET



Místo, kde můžete 
networkovat, mluvit s lidmi 

nebo organizovat eventy 
a párty.



Vítejte v Prague 
Startup Market.











Představujeme vám zcela nové místo v historické
Pražské tržnici, vměstské části Holešovice, u řeky Vltavy.

PSM nabízí více jak 260 m2, které si můžete
zarezervovat. Na poradu, prezentaci, školení či víkendový
workshop si můžete pronajmout nějakou z našich

zasedaček (od 1 hodiny). Je to jen na vás.

Všechny prostory jsou výrazné svým designem a lze je
plně přizpůsobit vaší akci. Kromě toho jsou vybaveny
technologickým řešením, které jinde ve světě nenajdete.

Prostory mohou být adaptovány dle vašich potřeb.
Najdete v nich kvalitní projektor, ozvučení, vybavenou
kuchyň, šatnu a prostě vše, co potřebujete pro
zorganizování úspěšného eventu.

Catering vám můžeme zajistit my nebo si můžete zařídit
nějaký vlastní.

Vše je včetně služeb úklidu.

Prague
Startup 
Market



Kapacita pro eventy
~ 150-200 osob

MÍSTO PRO VAŠE EVENTY

2 zasedací místnosti
pro 20 osob

Moderní vybavení
Chytré židle pro sledování 

obsazenosti místnosti
Senzory pro sledování kvality 

vzduchu a CO2 v místnosti
Interaktivní data projektor

Ozvučení
Vysokorychlostní internet
WiFi QR přístupové body

Přístup 24/7



180 m2

11 x 16 m 
Místnost lze různě 
rozvrhnout
150 sedadel, 200 míst na 
stání 
16 Obdélníkových stolů
Interaktivní projektor EPSON
PC & prezenter
2 x TV
Keramická tabule
Ozvučení, 3x Mikrofon
Flipcharty & fixy
Přirozené denní světlo & 
dobrá kvalita večerního 
světla

Prostor pro akce
GRAND BAZAAR





27 m2 /6 x 4.5 m
Místnost pro 8 osob
Flipchart & fixy
TV
Přirozené denní světlo
Útulný prostor s orientálními
prvky

Zasedací místnost
SAPA





55 m2 /11 x 5 m
Místnost pro 20 osob
Místnost lze různě rozmístit 
Flipchart & fixy
TV
Světlá místnost s přirozeným 
denním světlem
Krásné velké kulaté okno
Výhled na řeku Vltavu

Zasedací místnost
CAMDEN





STRATEGICKÁ POLOHA
Jednoduše dostupné autem nebo MHD

Dostupné parkoviště
Tramvajová zastávka – 50 metrů/
Metro Vltavská – 2 minuty tramvají

Tramvaje č. 1, 25, 14, 12
By car

By public transport

WE ARE HERE


