VŠĮ "PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS" KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ PAKETAI
Paslaugų paketas

Idėjų laboratorija
Startup Space

Bendradarbiavimo erdvė H.U.B.
office

MTP biuro, gamybinės
patalpos

Virtualus biuras

1.

2.

3.

4.

5.

SVV subjektams

Ši paslauga vertinga naujoms
įmonėms, užsienio bendrovėms
arba jų filialams, dirbantiesiems
namuose ar didelę darbo laiko
dalį praleižiantiems
komandiruotėse. Tai patikimas ir
pigus bendravimo būdas su
klientais ir verslo partneriais.

SVV subjektai

SVV subjektai

Paslauga skirta
Paslauga gali pasinaudoti

Kūrybiškumo, pradedančiojo verslo
įkvėpimo bei bendradarbiavimo erdvė.
Skirta IT, elektroninio verslo,
biotechnologijų, atsiinaujinančios
Darbo vieta laisvai samdomiems IT, web
energetikos, robotikos, mašinų gamybos,
dizaino, programavimo, inžinerijos,
kūrybinių industrijų, mokymo,
rinkodaros, reklamos, konsultavimo, viešųjų
konsultavimo, socialinio verslo idėjų
ryšių ir kitų sričių specialistams,
plėtrai,"startupams".
pradedančiosioms ir nedidelėms kompanijoms
Verslo idėjos, prototipo kūrimo, "Start-up'o"
Laisvai samdomi specialistai, įmonės bei
komanda
organizacijos

Paslaugos trukmė:

iki 6 mėn. su galimybe pratęsti

1 mėn. - 5 m.

1 mėn. - 5 m.

Neterminuota

Paslaugų paketo kaina
(be PVM)

nemokama

2,10 Eur/kv.m./mėn. (be eksploatacijos

nuo 3,00 Eur /kv.m./
mėn. (be eksploatacijos ir

15,50 Eur/mėn.

ir komunalinių mokesčių)

komunalinių mokesčių)

Įrengta nuolatinė darbo vieta biure su
baldais
ar/ir
erdvė
konstravimui
technologinėse patalpose

+

+

Adresas korespondencijai (pašto dėžutė,
fakso Nr.), siuntų priėmimas

+

+

Pašto,
fakso
pranešimų,
siuntų
rūšiavimas, persiuntimas
Konsultavimas (įmonių steigimo, teisės,
verslo pradžios, plėtros, finansų ir
apskaitos, rinkodaros, finansavimo ir kt.
klausimais.
Partnerių,
darbuotojų
paieška)
Konferencijų, mokymų salių, pasitarimų
kambarių, konferencijų įrangos nuoma

+

+
+
(+ persiuntimo išlaidos)

pagal poreikį

iki 15 val.

iki 10 val.

iki 4 val.

pagal poreikį

4 val. / mėn. (pasitarimų k.)
ir 35 proc. nuolaida

4 val. / mėn. (pasitarimų k.)
ir 35 proc. nuolaida

8 val. / mėn. (pasitarimų k. ar
HUB'e)
ir 35 proc. nuolaida

Vieta
pristatymui
informacinėse
lentelėse PMTP, interneto svetainėje,
bendrose reklamos priemonėse

+

+

+

Verslo literatūros, periodinės spaudos,
informacinių leidinių ir elektroninės
informacijos biblioteka

+

+

+

+

Naudojimasis poilsio erdve (dušas, stalo
futbolas ir ledo ritulys bei kita)

+

+

+

+

Nemokama virtuvėlė

+

+

+

+

Patekimas į pastatą 24/7

+

+

+

+

+

+

+

Išskirtinės sąlygos PMTP bei partnerių
rengiamuose
mokymuose,
konferencijose ir kt.

+

+

+

+

Nemokamas bevielis interneto ryšys

+

+

Išskirtinės plačiajuosčio interneto ryšio,
fiksuotos telefono linijos bei kitų PMTP
partnerių sąlygos

+

+

+

+

+

pagal susitarimą

pagal susitarimą

pagal susitarimą

Nemokama
automobilių
aikštelė, stovai dviračiams

parkavimo

Papildomos įmonės reklamos priemonės

+

KITOS PASLAUGOS
44 Eur

Buveinės (registracijos) adresas
Adresas korespondencijai (pašto dėžutė, fakso Nr.)
+ siuntų priėmimas
+ pašto, faksų persiuntimas
+ siuntų persiuntimas
Konsultavimas (įmonių steigimo, teisės, verslo pradžios, plėtros, finansų ir apskaitos, rinkodaros, finansavimo
ir kt. klausimais)

3 Eur mėn.
3 Eur mėn. + persiuntimo išlaidos
7 Eur mėn. + persiuntimo išlaidos

Patalpų valymas

Pagal susitarimą

5 Eur mėn.

15 - 50 Eur / val.

* Šie įkainiai įsigalioja nuo 2015 m. liepos 1 d. ir taikomi naujiems užsakovams nuo jų įsigaliojimo momento
* Klientams, su kuriais sutartys sudarytos iki šių įkainių įsigaliojimo, nauji įkainiai pakeičia sutartyse numatytus sutartyse numatyta tvarka.

