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VIEŠOJI ĮSTAIGA PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS

PMTP siūlo konferencijų, mokymų ir pasitarimų salių
nuomos paslaugas

Kiekvienai įmonei, norinčiai pristatyti savo veiklą, organizuoti konferencijas,
mokymus ar susitikimus, Panevėžio mokslo ir technologijų parkas teikia šias paslaugas:
 Konferencijų salės nuoma (iki 120 žmonių);
 Mokymų salės nuoma (iki 30 žmonių);
 Pasitarimų salės nuoma (10 – 15 žmonių);
 Konferencijų įrangos nuoma (vaizdo projektoriai, kompiuteriai su
internetu, garso aparatūra, rašomosios magnetinės lentos, ekranai,
konferenciniai bloknotai ir kt.);
 Kavos pertraukėlių organizavimas;
 Konferencijų dalyvių maitinimas;
 Organizuojant renginius, mokymus mūsų patalpose, juos nemokamai
reklamuojame įstaigos informaciniais šaltiniais.
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Paslaugų įkainiai
KONFERENCIJŲ SALĖ
(iki 120 žmonių)
Visa darbo diena (8 val.)
Pusė darbo dienos (4 val.)
Viena valanda

Kaina Eur
(PVM netaikomas)
100,00
55,00
18,00

Konferencijų salės forma artima kvadratinei, vyrauja ramūs spalvų tonai, nėra kolonų. Patalpa vėdinama,
temperatūra reguliuojama, yra kondicionierius, apšvietimas reguliuojamas. Kėdės ir stalai nepritvirtinti
prie grindų. Salė gali būti rakinama. Kavos pertraukėlės rengiamos salės gale, yra pakabos dalyvių
drabužiams. Salėje yra akustinė garso sistema (stiprintuvas, kolonėlės, mikrofonas).
MOKYMŲ SALĖ
(iki 20 žmonių)
su stacionare magnetine rašomąją lenta
Visa darbo diena (8 val.)
Pusė darbo dienos (4 val.)
Viena valanda
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PASITARIMŲ KAMBARIAI
(iki 10 žmonių)

Kaina Eur
(PVM netaikomas)

Visa darbo diena (8 val.)
Viena valanda

35,00
4,50

Kaina Eur
(be PVM)

ĮRANGOS NUOMA
Kompiuterinio projektoriaus nuoma
Visa darbo diena (8 val.)
Viena valanda
Nešiojamo kompiuterio su internetu nuoma
Visa darbo diena (8 val.)
Viena valanda
Magnetinės rašomosios lentos nuoma
Visa darbo diena (8 val.)
Viena valanda

33,00
5,00
13,00
5,00
13,00
5,00

* PMTP įsikūrusioms įmonėms taikoma 35 proc. nuolaida.
* PVM taikomas įrangos nuomai bei maitinimo paslaugoms.

KAVOS PERTRAUKĖLIŲ ORGANIZAVIMAS
Kava, arbata, geriamas vanduo, sultys, sausainiai, pyragėliai, vaisiai, saldžios ir sūrios
bandelės, kibinai, vieno kąsnio sumuštiniai.

KONFERENCIJOS DALYVIŲ MAITINIMAS
PMTP įsikūrusi kavinė teikia konferencijų dalyvių maitinimo paslaugas.

Kaina
Pagal susitarimą

Kaina
Pagal susitarimą

Dėl paslaugų kreiptis:
Agnė Karklinienė
VŠĮ „Panevėžio mokslo ir technologijų parkas“
Projektų vadybininkė

Tel. +370 655 62606
El.p. info@pmtp.lt
J. Žemgulio g. 46, LT – 35239 Panevėžys

Saulius Zaura
VŠĮ „Panevėžio mokslo ir technologijų parkas“
Direktorius

Tel. +370 698 78707
El.p. saulius.zaura@pmtp.lt
J. Žemgulio g. 46, LT – 35239 Panevėžys
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