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NOVE KONFERENČNE PREDAVALNICE Z ZEN PRIDIHOM,
ZA PODJETJA, KI IMAJO VELIKE VIZIJE IN VISOKE STANDARDE



Najhitrejša pot do poslovnega uspeha je združitev 
modernih pristopov s starodavnimi znanji.

- Potovanje duše
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Zakaj Zen conferencing?

Zen conferencing je namenjen naprednim podjetjem, ki so se pripravljena dvigniti nad splošne podjetniške zahteve in v svoje delovanje vnesti
načela upravljanja energij.

Prvič v Sloveniji predstavljamo 
prostore Zen conferencing, v katerih 
lahko vaša organizacija doseže 
popolnoma nove rezultate. Z urnimi, 
poldnevnimi ali dnevnimi najemi si 
lahko odprete vrata v predavalnice, 
ki združujejo moderno podjetniško 
okolje in večne zen energije. 

Zen conferencing je naslednja 
stopnička pri gradnji poslovne 
uspešnosti. Namenjen je vsem tistim 
organizacijam in posameznikom, ki se 
zavedajo, da se nek namen doseže 
hitreje in enostavneje, če ga gradijo 
v pravem okolju, ki v njih aktivira kar 
največje potenciale.

Ali ste vedeli, da je znanstveno dokazano, da umirjeni možgani 
delujejo hitreje? 

Ali ste vedeli, da mnoga napredna svetovna podjetja pri učenju 
svojih sodelavcev uporabljajo pristope iz sveta meditacije?

Ali ste vedeli, da lahko človek v okolju, ki ima visok energijski 
standard, doseže večjo storilnost, hitreje razvije svoje vizije in 
bolje izrazi svojo osebno moč? 

Ali ste vedeli, da okolje, v katerem delujemo, neposredno določa 
uspešnost ideje, ki jo v njem izražamo?

Želite, da za vašo organizacijo zapiha nov veter, ki bo ponesel 
njeno poslanstvo v nove višave?

Zato smo to pravo okolje za vas 
ustvarili mi. Večletne izkušnje, ki smo 
jih pridobili s poučevanjem meditacije, 
raziskovanjem energijskih zakonitosti 
in sodelovanjem z največjimi 
svetovnimi podjetniki, smo združili 
na enem mestu in ustvarili popolno 
okolje, kjer bodo vaše ideje slišane in 
prizemljene hitreje in močneje. 

Pripeljite svoje stranke, sodelavce in 
poslovne partnerje v okolje, kjer se 
bodo počutili sproščeno - kot doma.
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Potem je Zen conferencing prava izbira za vas.
To so prostori, ki bodo dihali z vašimi idejami.

POGLEJ PROSTORE
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Prostor GAIA

Prostor Gaia je vrhunska predavalnica, 
ki v največji meri podpira dogodke, ki 
se dogajajo v njej. Je odlično okolje 
za izvedbo poslovnih seminarjev, 
konferenc, večjih sestankov in 
predstavitev. 

Namenjen je večjim skupinam ljudi, 
ki želijo izkusiti dogodek na najvišji 
ravni. Prostor združuje tako prvine 
modernega poslovnega sveta 
kot tudi elemente brezčasnega 

Želite, da si vaši udeleženci, stranke, sodelavci … zapomnijo vaš dogodek za vedno? Za vsebinski del dogodka 
poskrbite vi, za ambientalni del bomo poskrbeli mi. Predstavljamo vam … prostor Gaia.

Prostor Gaia je pripravljen, da z vami soustvari nepozaben dogodek. 
Vstopite skozi njegova vrata in poskrbite, da se zgodijo lepe stvari.

Zanimivost

Prostor je dobil ime po Mati Naravi 
– Lady Gaii. Ona je tista, ki vsakemu 
bitju na tem planetu zagotavlja vse 
potrebno za njegovo življenje. Z njo 
se vse začne. Naj se z njo začne tudi 
vaš dogodek.

sveta energij. Tako je po eni strani 
opremljen z napredno tehnologijo 
(odlično ozvočenje, stropni projektor, 
veliko vgrajeno projekcijsko platno, 
naglavni mikrofon, mešalna miza, 
ambientalne luči), po drugi strani 
pa dizajnersko dovršen z naravnim 
okrasnim kamnom, čudovito stensko 
tapeto gozda, po meri narejenimi 
stoli/naslanjači in tlakom, na katerem 
se počutite izjemno sproščeno.

Z Gaio smo želeli doseči, 
da seminar ni več samo 

seminar, ampak veliko več. 
In uspelo nam je. 

Ob najemu prostora 
Gaia dobite v uporabo še 

skupni prostor z recepcijo, 
garderobo in v primeru 

cateringa tudi čajno kuhinjo.
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Kaj ponuja in cemu je namenjen?

Prostor je z dveh strani obdan z 
velikimi okni, ki zagotavljajo popolno 
dnevno svetlobo, tla so prekrita s 
talno oblogo, ki zagotavlja edinstven 
občutek topline, celoten prostor pa je 
izjemno dizajnersko dovršen (stenska 
tapeta, okrasni kamen ...), dva vhoda/
izhoda.

Namenjen je:
• poslovnim konferencam,
• predavanjem in seminarjem,
• raznim predstavitvam,
• vodenim meditacijam,
• team bulidingom,
• večjim poslovnim srečanjem,
• spletnim konferencam, ...

Oprema prostoraKapaciteta
115 oseb

Z blazinami in odejami Nastavljanje jakosti
in področja osvetlitve





Udobni naslanjaci Sistem stropnih luci

Po želji Za primerno ambientalno 
svetlobo

 Hišni copati Razlicne dekorativne luci

Klima in ogrevanje Za primere promocij ipd.

 Prezracevalni sistem Razstavne mize

Zatemnitev prostora za 
uporabo projektorja

 ‘Black out’ zavese
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Dodatno vkljucenoTehnicna podpora

Epson EB-2250U

Projektor

Elektronski spust in dvig

Projekcijsko platno

APart -CM6E

Kvaliteten in čist zvok Za registracijo udeležencev Prikaz poljubne vsebine na 
hodniku (logotip, reklama,...)

Brezžični Za varno shranjena oblačila Osnovno čiščenje prostora
po uporabi

Širokopasovna povezava Za druženje med odmori Osebje Zen Conferencing



  

 

  Ozvocenje

Mešalna miza Recepcija LCD ekran

Naglavni mikrofon Uporaba garderobe Cišcenje

Wi-Fi omrežje Vecnamenski prostor Podpora osebja

Okrepčilo in osvežilo

 Dva avtomata za vodo
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Cenik najema prostora GAIA

Dvourni najem Poldnevni najem Celodnevni najem280 EUR 600 EUR 900 EUR

Najem prostora za 2 uri, s pol urnim intervalom 
pred in po terminu za pripravo in pospravljanje 
prostora.

Na voljo so naslednji termini: 

• Jutranji termin (8:00 - 10:00)
• Dopoldanski termin (11:00 - 13:00)
• Popoldanski termin 1 (14:00 - 16:00)
• Popoldanski termin 2 (17:00 - 19:00)
• Večerni termin (20:00 - 22:00)

Najem prostora do 6 ur, s pol urnim intervalom 
pred in po terminu za pripravo in pospravljanje 
prostora.

Na voljo sta naslednja termina: 

• Dopoldanski termin (8:00 - 14:00)
• Popoldanski termin (15:00 - 21:00)

Najem prostora do 12 ur, s pol urnim intervalom 
pred in po terminu za pripravo in pospravljanje 
prostora.

Na voljo je: 

• Celodnevni termin (8:00 - 20:00)

* Vse navedene cene so brez DDVja.
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Prostor TIBET

Prostor Tibet je namenjen 
modernim organizacijam, podjetjem 
in posameznikom, ki želijo svoje 
seminarje, dogodke, predstavitve, 
konference in sestanke izvesti v 
pravem okolju za to.  

V ta namen združuje moderno 
tehnologijo (odlično ozvočenje, 
stropni projektor, veliko vgrajeno 

Želite, da je sporočilo vašega dogodka dostavljeno na kar najbolj jasen način? Potem je prostor Tibet prava 
predavalnica za vas, kajti v njem se čutijo energije voditeljstva, podjetništva in vizij.

Prostor Tibet je pripravljen, da vas podpre pri vašem dogodku in 
vam ga pomaga speljati na najvišji ravni.

Zanimivost

Prostor je dobil ime po državi Tibet, 
ki je v tem svetu pomembna nosilka 
duhovne kulture. Človek lahko z 
modernimi pristopi doseže višave, 
če je le v stiku s svojo notranjo 
modrostjo.

projekcijsko platno, naglavni 
mikrofon, mešalna miza, ambientalne 
luči) in skrbno izbran dizajn, ki prinaša 
elemente zena. 

Ustvarili smo prostor, ki v človeku 
sočasno prebudi ambicioznost 
novodobnega podjetnika in notranjo 
modrost.

Ustvarili smo prostor, 
ki v človeku sočasno prebudi 
ambicioznost novodobnega 

podjetnika in notranjo modrost.

Ob najemu prostora Tibet 
dobite v uporabo še skupni 

prostor z recepcijo, garderobo 
in v primeru cateringa tudi 

čajno kuhinjo.
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Kaj ponuja in cemu je namenjen?

Prostor je z dveh strani obdan z 
velikimi okni, ki zagotavljajo popolno 
dnevno svetlobo, tla so prekrita s 
talno oblogo, ki zagotavlja edinstven 
občutek topline, celoten prostor pa je 
izjemno dizajnersko dovršen (stenska 
tapeta, okrasni kamen ...), dva vhoda/
izhoda.

Namenjen je:
• poslovnim konferencam,
• predavanjem in seminarjem,
• raznim predstavitvam,
• vodenim meditacijam,
• team bulidingom,
• večjim poslovnim srečanjem,
• spletnim konferencam, ...

Oprema prostoraKapaciteta
30 oseb

Z blazinami in odejami Nastavljanje jakosti
in področja osvetlitve





Udobni naslanjaci Sistem stropnih luci

Po želji Za primerno ambientalno 
svetlobo

 Hišni copati Razlicne dekorativne luci

Klima in ogrevanje Za primere promocij ipd.

 Prezracevalni sistem Razstavne mize

Zatemnitev prostora za 
uporabo projektorja

 ‘Black out’ zavese
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Dodatno vkljucenoTehnicna podpora

Epson EB-2250U

Projektor

Elektronski spust in dvig

Projekcijsko platno

APart -CM6E

Kvaliteten in čist zvok Za registracijo udeležencev Prikaz poljubne vsebine na 
hodniku (logotip, reklama,...)

Brezžični Za varno shranjena oblačila Osnovno čiščenje prostora
po uporabi

Širokopasovna povezava Za druženje med odmori Osebje Zen Conferencing



  

 

  Ozvocenje

Mešalna miza Recepcija LCD ekran

Naglavni mikrofon Uporaba garderobe Cišcenje

Wi-Fi omrežje Vecnamenski prostor Podpora osebja

Okrepčilo in osvežilo

 Dva avtomata za vodo
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Cenik najema prostora TIBET

Dvourni najem Poldnevni najem Celodnevni najem160 EUR 350 EUR 550 EUR

Najem prostora za 2 uri, s pol urnim intervalom 
pred in po terminu za pripravo in pospravljanje 
prostora.

Na voljo so naslednji termini: 

• Jutranji termin (8:00 - 10:00)
• Dopoldanski termin (11:00 - 13:00)
• Popoldanski termin 1 (14:00 - 16:00)
• Popoldanski termin 2 (17:00 - 19:00)
• Večerni termin (20:00 - 22:00)

Najem prostora do 6 ur, s pol urnim intervalom 
pred in po terminu za pripravo in pospravljanje 
prostora.

Na voljo sta naslednja termina: 

• Dopoldanski termin (8:00 - 14:00)
• Popoldanski termin (15:00 - 21:00)

Najem prostora do 12 ur, s pol urnim intervalom 
pred in po terminu za pripravo in pospravljanje 
prostora.

Na voljo je: 

• Celodnevni termin (8:00 - 20:00)

* Vse navedene cene so brez DDVja.
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Prostor AVALON

Prostor Avalon je ustvarjen za to. Ta 
čudovita predavalnica s pogledom na 
gore je popolna za izvedbo manjših 
seminarjev, tečajev in individualnih 
srečanj.

S skrbno izbranimi elementi je Avalon 
zasnovan tako, da v ljudeh ustvari 
sproščenost, kar vodi v boljše izvedbe 
dogodkov.  Ko temu dodamo še 

Dobro je, da so terapije, coachingi, individualna svetovanja … izvedeni v okolju, kjer se ljudje sprostijo in odprejo.
Le tako jim lahko pomagate najti odgovore za njihovo življenje.

Prostor Avalon je pripravljen, da v vas odklene to, kar želite. Odprite 
mu svoje srce in odprl vam bo svoja vrata.

Zanimivost

Prostor je dobil ime po mistični 
čarovniški civilizaciji Avalon, ki v svojih 
gozdovih hrani zapise magije. Da, um 
človeka je izjemno pomemben, a do 
izraza pride resnično šele takrat, ko 
se združi s čarovnijo Vesolja.

odlično ozvočenje, prenosni mikrofon 
in ambientalno svetlobo, se ustvari 
energija, katero je z besedami težko 
opisati.

Ustvarili smo prostor, v katerem 
se ljudje dobro počutijo. 

Vstopite skozi njegova vrata in 
mu dovolite, da vam pomaga 

soustvariti vaš namen.
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Kaj ponuja in cemu je namenjen?

Prostor je z dveh strani obdan z 
velikimi okni, ki zagotavljajo popolno 
dnevno svetlobo, tla so prekrita s 
talno oblogo, ki zagotavlja edinstven 
občutek topline, celoten prostor pa je 
izjemno dizajnersko dovršen (stenska 
tapeta, okrasni kamen ...), dva vhoda/
izhoda.

Namenjen je:
• poslovnim konferencam,
• predavanjem in seminarjem,
• raznim predstavitvam,
• vodenim meditacijam,
• team bulidingom,
• večjim poslovnim srečanjem,
• spletnim konferencam, ...

Oprema prostoraKapaciteta
18 oseb

Z blazinami in odejami Nastavljanje jakosti
in področja osvetlitve





Udobni naslanjaci Sistem stropnih luci

Po želji Za primerno ambientalno 
svetlobo

 Hišni copati Razlicne dekorativne luci

Klima in ogrevanje

 Prezracevalni sistem
Zatemnitev prostora za 
uporabo projektorja

 ‘Black out’ zavese
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Dodatno vkljucenoTehnicna podpora

APart -CM6E

Kvaliteten in čist zvok

Brezžični

Za varno shranjena oblačila

Širokopasovna povezava

Za druženje med odmori











Ozvocenje

Mešalna miza

Naglavni mikrofon

Uporaba garderobe

Wi-Fi omrežje

Vecnamenski prostor

Okrepčilo in osvežilo

 Dva avtomata za vodo
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Cenik najema prostora AVALON

Dvourni najem Poldnevni najem Celodnevni najem20 EUR 60 EUR 140 EUR

Najem prostora za 2 uri, s pol urnim intervalom 
pred in po terminu za pripravo in pospravljanje 
prostora.

Na voljo so naslednji termini: 

• Jutranji termin (8:00 - 10:00)
• Dopoldanski termin (11:00 - 13:00)
• Popoldanski termin 1 (14:00 - 16:00)
• Popoldanski termin 2 (17:00 - 19:00)
• Večerni termin (20:00 - 22:00)

Najem prostora do 6 ur, s pol urnim intervalom 
pred in po terminu za pripravo in pospravljanje 
prostora.

Na voljo sta naslednja termina: 

• Dopoldanski termin (8:00 - 14:00)
• Popoldanski termin (15:00 - 21:00)

Najem prostora do 12 ur, s pol urnim intervalom 
pred in po terminu za pripravo in pospravljanje 
prostora.

Na voljo je: 

• Celodnevni termin (8:00 - 20:00)

* Vse navedene cene so brez DDVja.
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Skupni prostori in
cajna kuhinja

 Pri najemu Gaie ali Tibeta vam je ves 
čas najema na voljo naše podporno 
osebje v pisarni.

Pri naročilu dodatnih storitev 
veganskega cateringa, snack packa 
ali coffee breaka vam je na voljo naša 
čajna kuhinja.
Pri najemu Gaie ali Tibeta vam 
zagotavljamo, da ste v celotnem 
nadstropju sami (ostali prostori se 
v tem primeru ne oddajo v najem 
in imate tako zagotovljen intimen 
ambient).

Ves čas sta vam na voljo tudi 
garderoba in recepcija z LCD 
zaslonom za logotip vašega podjetja.
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DODATNE
STORITVE
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Snemanje dogodkov in post-produkcija

Zen Conferencing vam predstavlja 
ekipo WakeUp Creation. Podpora in 
omogočanje različnih vrst kreativnih 
dejavnosti v različnih industrijah je 
primarna vizija skupnosti WakeUp. 
Vsem vam, kreativnim ustvarjalcem 
z različnih področjih, ekipa WakeUp 
pomaga z idejami in za vas pričara 
nepozabno video doživetje vašega 
dogodka v naših prostorih. Zaupali 
so jim že številni svetovni in lokalni 
velikani. Bodite med njimi. 

WakeUp Creation je tako za naše 
podjetje z izjemno video produkcijo 
pokril dogodek nepozabnega 
svetovnega influencerja Jaya Shettyja, 
New York Times bestselling avtorja 
Neala Donalda Walscha in še in še. 
Oglejte si utrinke na njihovi spletni 
strani www.wakeup.si

MINI PAKET

Dodatki

MIDI PAKET MAXI PAKET

Do 1,5h prosotnisti

Snemanje konference in
avdio-video montaža

1 snemalec in 1 kamera 

Fotografiranje in obdelava slik

1 fotograf

Končni izdelki že isti dan na USB 
ključku ali preko WeTransferja

Dodatna kamera za dinamično 
montažo (statična) - 80 € + DDV

Foto-video paketi so na voljo tudi kot 
posamezne storitve.

Realnočasovni digitalni zajem 
prezentacije  - 40 € + DDV

Prenos video izdelkov preko spleta 
(live stream) - 40 € + DDV

Dodatne studijske bliskavice ali luči 
za foto kotiček - 50 € + DDV

Do 4h prosotnisti

Snemanje konference in
dinamična montaža v živo

2 snemalca in 2 kameri 

Fotografiranje in obdelava slik

1 fotograf

Končni izdelki že isti dan na USB 
ključku ali preko WeTransferja

Do 8h prosotnisti

Snemanje konference in
dinamična montaža v živo

2 snemalca in 2 kameri 

Fotografiranje in obdelava slik

1 fotograf

Končni izdelki že v 48h na USB 
ključku ali preko WeTransferja

290€ + DDV 590€ + DDV 1.200€ + DDV

* Vse navedene cene so brez DDVja.
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Catering

Priznana veganska kuharica (tako 
po svetu kot doma), polna energije 
in seveda ljubezni do zdrave hrane. 
Je avtorica kompleta veganskih 
kuharskih kartic “Okusite svoje sanje” 
in voditeljica kuharskih delavnic. 
Njene kuharske mojstrovine so bile 
opažene tudi v resničnostni TV oddaji 
“Master Chef Slovenija”.

Okusi so jo peljali po celem svetu 
in brbončice je razvajala vse od 
Cipra do Canessa, pa od Mehike do 
Makedonije.

Pri nas ne boste lačni ali žejni. Za to poskrbi priznana Chef Kamala.
Na voljo so vam naslednji »paketi zadovoljnih brbončic«.

COFFEE BREAK SNACK PACK

Nespresso kava

Ohlajena voda

16 vrst čajev Nanni

Brezglutenski piškoti (več vrst)

Nespresso kava

Ohlajena voda

Mineralna voda

16 vrst čajev Nanni

Brezglutenski piškoti (več vrst)

Oreščki

Sveži rogljički

Suhi in sveže sadje

* Količinen iso omejene * 2 rogljička na osebo, ostalo ni omejeno

8€ + DDV / osebo 15€ + DDV / osebo
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‘HEALTHY PACK SANDWICH’ ‘HEALTHY PACK BURGER’ ‘HEALTHY PACK VEGAN BOWL’

Vse iz paketa ‘Coffee Break’ + dodatno:

Gourmet sendvič s chiabatta kruhom, nadevan 
s karamelizirano čebulo ali suhimi paradižniki 

in olivami, rezinami vegi salame, listi sveže 
solate, dimljenim tofujem in jogurtovo 

majonezo

Proteinske čičerikine kroglice iz svežega ali 
zmrznjenega sadja z oreščki

Gourmet limonada iz limon, limet in grenivk

Vse iz paketa ‘Coffee Break’ + dodatno:

Mr. Bean Burger z drožmi in fižolovim 
polpetom, ter koktejl omako in hrenom

Proteinske čičerikine kroglice iz svežega ali 
zmrznjenega sadja z oreščki

Gourmet limonada iz limon, limet in grenivk

Vse iz paketa ‘Coffee Break’ + dodatno:

Gourmet veganska skleda iz mešane sveže 
sezonske lokalne solate, podušena zelenjava, 

izbrana žita in polpet iz stročnic s prelivom

Kokosova proteinska čičerikina rezina s 
čokoladnim prelivom

Gourmet limonada iz limon, limet in grenivk

30€ + DDV / osebo 30€ + DDV / osebo 30€ + DDV / osebo

* Vse navedene cene so brez DDVja.
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Tolmacenje

Za vas smo izbrali le najboljše. 
Alamma prevajanje razume … prav 
vsak jezik. Za vas zagotovimo visoko 
usposobljene in izkušene tolmače 
in tolmačke za želene jezikovne 
kombinacije. Tako simultano kot tudi 
konsekutivno tolmačenje zahtevata 
veliko mero koncentracije, zato 
sta za vsako tolmačenje, daljše od 
dveh ur, potrebna dva tolmača, ki 
se izmenjujeta. Spodaj navedene 
postavke veljajo za enega tolmača.

V cene ni vključena oprema za 
tolmačenje (slušalke, kabina …), 
saj je stvar dodatnih dogovorov.

V določenih primerih lahko pride do 
dodatnih stroškov, kot so npr.:

• dodatek zaradi nepredvidenega 
podaljšanja tolmačenja

• dodatek za delo ob vikendih
• dodatek zaradi snemanja 

dogodka
• dodatek za delo na daljavo
• potni stroški
• nadomestilo dogovorjenega 

honorarja zaradi odpovedi 
dogodka ipd.

Za več informacij in ponudb dodatne 
prevajalske opreme ali kakršnekoli 
druge storitve nas kontaktirajte na:
info@zenconferencing.com

Kar poveš, se lahko razume na tisoč načinov. Naj se razume na najboljšega.

do 7 ur

550 € / tolmača

700 € / tolmača

700 € / tolmača

730 € / tolmača

320 € / tolmača

480 € / tolmača

440 € / tolmača

580 € / tolmača

SLO-ANG

SLO-NEM

SLO-SRB

SLO-ITA

do 3 ure
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»Writing pack« je tista pika na i, katera naredi vsak dogodek bolj enostaven.

Paket ‘Beležka’

Čudovita beležnica »Zen 
conferencinga«, ki prenese vse 
informacije, pisalo, ki ne pozabi 
zapisati ničesar in plastenka vode 
poskrbijo, da se lahko lahkotneje 
predate osredotočeni energiji 
vsakega dogodka.

Paket vsebuje:
• Beležnica ‘Zen Conferencing’
• Pisalo
• Plastenka vode

10€ + DDV / osebo



Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana
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