
Zen Conferencing d.o.o. 
Dunajska cesta 151

1000 Ljubljana

• Naročilnico lahko izpolnite elektronsko. Za izbiro/vpis polja preprosto kliknite na izbrani kvadratek/krog. 
Naročilnico natisnite, jo podpišite in skenirano pošljite po e-pošti na info@zenconferencing.com,
ali v fizični obliki po pošti na naš naslov Zen Conferencing d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana

• Polja označena z zeleno obrobo so obvezna.
• V kolikor želite svoj logotip ali kreativo na LCD zaslonu pri recepciji, jo pošljite v dimenzijah: 1366x768 px (JPG)

PODATKI VAŠEGA 
PODJETJA

ŽELENI DATUM
 IN ČAS NAJEMA

NAZIV DOGODKA
IN KRATEK OPIS

Naziv podjetja

Naziv dogodka

Naslov podjetja

Opis dogodka

Davčna številka Zavezanec za DDV

DA NE

Datum

Pričetek Zaključek

Št. ur (samo za urni najem)

Celodnevni najemPoldnevni najem

Urni najem 

NAROČILNICA ZA NAJEM PROSTORA



Potovanje duše d.o.o.
Dunajska cesta 151

1000 Ljubljana

KATERI
PROSTOR

NAJEMATE?

DODATNE
STORITVE

SNEMANJE ‘WakeUp Creation’

Catering ‘Chef Kamala’





GAIA
Do 115 oseb

MINI PAKET
290 € + DDV, do 

1,5 h prisotnosti

Coffee Break
8 €/osebo

Healthy Pack 1
30 €/osebo

TIBET
Do 30 oseb

MIDI PAKET
590 € + DDV, do 

4 h prisotnosti

Snack Pack
15 €/osebo

Healthy Pack 2
30 €/osebo

AVALON
Do 18 oseb

MAXI PAKET
1.200 € + DDV, 

do 8 h prisotnosti

Healthy Pack 3
30 €/osebo

Pričakovano št. udeležencev

KATERO OPREMO 
POTREBUJETE?

Projektor in platno

Tehnično podporo

Brezžični naglavni mikrofon
(akustike vseh prostorov zagotavljajo, da se predavanja slišijo normalno – 
izberite to opcijo v primeru, da govorite tiho)

* Healthy Pack je na voljo za minimalno 10 oseb.

Avdio predvajanje

Tablo ‘piši-briši’

Dodatne želje ali zahteve

Število oseb



Potovanje duše d.o.o.
Dunajska cesta 151

1000 Ljubljana

DODATNE
STORITVE

Tolmačenje

Potrebujemo tolmača iz

Potrebujemo še:

jezika v jezik.

Slušalke za 
prevod

Prevajalsko 
kabino

Tehnično
podporo

Writing pack

10% POPUST





NE

Zavezujemo se k objavi
in želimo popust

DA

Ne želimo popusta

Število

Vključuje zvezek, pisalo in plastenko z vodo, 8€/osebo)

Za vašo objavo na socialnih omrežjih, kjer označite »Zen conferencing 
Slovenia« vam priznamo 10% popusta.

SPLOŠNI
POGOJI

Sprejemamo splošne pogoje in se z njimi v celoti strinjamo.

Kraj in datum Podpis zakonitega zastopnika



Zen Conferencing d.o.o. 
Dunajska cesta 151

1000 Ljubljana

IZJAVA O STRINJANJU S SPLOŠNIMI POGOJI

Kraj in datum Žig (v kolikor podjetje posluje z njim)
in podpis

V podjetju (naziv, naslov, davčna številka)

ki ga zastopa (ime in priimek) 

izjavljamo, da se strinjamo s Splošnimi pogoji poslovanja podjetja
Zen Conferencing d.o.o., ki opredeljujejo najeme prostorov in jih tudi 
sprejemamo.
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