
 
 

 
 
„Zdravím Davide, 
 
Rád bych ještě jednou Vám všem poděkoval – spolupráce byla opět příjemná a milá, stejně tak 
profesionální a spolehlivá. Vyřiďte prosím mé pozdravy paní Ireně a panu Martinovi z InCateringu, 
stejně tak zdravíme i Vás a Vašeho kolegu technika. Pokud budu mít možnost ovlivnit v budoucnu 
výběr lokality jakéhokoli eventu, vždy budu na Cubex pamatovat jako na volbu č. 1. 
 
Díky a ať se daří!“ 
Martin 
 
 
„Dobrý den, Davide, 
 
Děkuji touto cestou za další perfektní spolupráci. 
Vše fungovalo jako dobře promazaný stroj a cítili jsme se jako v bavlnce. 
Zkrátka pohoda!!!:-) 
Moc děkuji také pánům ze stavby též dámám z úklidu atd. Všem, kdo nám pomohli ke zdárnému 
průběhu akce. 
Jsem moc ráda, že vás v Cubexu máme a těším se na další příjemnou spolupráci. 
 
Díky ještě jednou a přeji hezký den.“ 
Tamara 
 
 
„Hezké dopoledne pane Havránku a slečno Molly, 

 
s menším zpožděním bych Vám i celému týmu Cubexu – především pak slečně Molly – rád 
poděkoval za skvělou spolupráci u příležitosti pondělního ekonomického fóra v Cubexu. Akce 
i přes svou komplikovanost v zásadě proběhla velmi hladce a úspěšně. Na hlavní část programu 
s DE ministrem Habeckem a MPO Síkelou dorazilo velké množství hostů a několik TV štábů – 
z toho máme velkou radost! Zpětná vazba účastníků je výborná, mediální pokrytí akce taktéž 
velmi dobré (reportáže na ČT 24, prima CNN, živý rozhovor s naším tiskovým mluvčím na ČT 24 
apod.) 
 
I přes velké množství změn na poslední chvíli bylo z našeho pohledu vše v pořádku a z akce 
máme celkově velmi dobrý dojem. Nadšené reakce na zvolenou lokalitu i program akce nám 
zaslal i šéf DIHK – to nás velmi těš! :)  
 
Ještě jednou tedy děkuji a těším se na další spolupráci. 
 
Hezký den.“ 
Petr 
 
 
„Dobrý den Jarko, 
  



 
 

i když trochu opožděně (vrátil jsem se dneska ze zahraničí), ale přesto bych Vám chtěl mnohokrát 
poděkovat za umožnění toho, aby se mohl maturitní ples konat v CUBEXU. 
  
A samozřejmě, také za Vaší velkou pomoc a vstřícnost při organizaci celé akce. 
Velmi si toho vážím, navíc i při vědomí toho, že takové akce nejsou u Vás běžné. 
  
Podle ohlasů se akce všem velmi líbila a byli nadšení prostředím i celkovým jejím průběhem. 
  
Ještě jednou Vám patří mé osobní velké díky, a i díky všech maturantů, jejich rodičů i učitelů, kteří 
se akce zúčastnili. 
  
Přeji Vám hezký víkend.“ 
Martin 
 
„Dobrý den, Davide,  
 
nestihla jsem vám bohužel poděkovat po akci na místě, tak píšu ještě teď. Díky moc za spolupráci 

a za skvělý support na akci, bez vás by to tam opravdu nešlo! 😊 

 
Doufám, že jste si zvládnul odpočinout včera a že už vás nepotká tolik problémů najednou jako s 

námi, to jsme fakt dlouho nezažili na jedné akci. 😅 Ale díky za podporu a rychlé řešení všeho, co 

šlo. Klient byl spokojen. 
 
Mějte se fajn a doufám, že se uvidíme na další akci. 
 
Hezký den,“ 
Marie 
 
 
„Dobrý den, Davide, 
ráda bych vám touto cestou poděkovala za příkladnou péči a skvělý servis v době příprav 
konference i v době jejího průběhu. 
Snad se vám bude v Cubexu líbit a vydržíteJ My za vás budeme moc rádi! 
Vše myslím fungovalo báječně jako dobře namazaný strojJ 
Poděkujte prosím moc Romanovi, to je u vás myslím muž č. 1J 
Také všem paním z úklidu, Tomášovi od AV Media, slečně, co nákladní výtah řídila, všichni byli 
báječní! 
 
Já ještě jednu mockrát děkuji za velepříjemnou spolupráci, cítili jsme se u vás jako v bavlnceJ 
A těším se na repete!“ 
Tamara 
 
 
 
„Vážený pane Urbane, vážení, 
 
chtěl bych Vám velmi poděkovat za provedení akce v Cubex centru, dne 5. 10. t.r. Po celou dobu 
přípravy konference Dětská hřiště byla komunikace s produkcí bezchybná a vlastní akce proběhla 



 
 

k naší plné spokojenosti. Rovně služby Incateringu byly na vysoké úrovni a splnily plně naše 
očekávání. 
 
Ještě jednou díky, s pozdravem“ 
Libor 
 
 
 
„Dobrý den Barborko,  
 
sice už máme docela dost času po eventu, ale ještě bych Vám chtěla za Forbes moc poděkovat 
za spolupráci. Máte tam super tým, který se o nás skvěle postaral... ať už po technické či 
produkční stránce. V životě jsem na stavbách akcí neviděla tolik pečlivých a usměvavých lidí kteří 
se starali o kosmetiku podlah a čistotu všeobecně, nebo sami od sebe pomohli s čím bylo potřeba. 
 
Takže tedy ještě jednou díky a přeji Vám všem hodně úspěchů na nadcházejících eventech.  
 
S přáním pěkného dne za Forbes Event team“ 
Anna 
 
 
„Přeji hezký den, paní Dvořáková,  
 
připojuji se s díky, Vaše zázemí bylo opravdu perfektní a akce se tak i díky tomu, myslím, velmi 
vydařila.  
 
Moc Vám děkuji!“ 
Kateřina 

„Dobrý den, Báro,  

za MPSV potvrzuji rozsah dodaných služeb / prostor a výbornou spolupráci při přípravách i v 
průběhu konference.  

Poskytujete opravdu výborné zázemí. Ještě jednou velmi děkuji!“ 
Jan 

„Ahoj Davide, 
 
Ještě jednou díky za super servis při akci! 
 
Všechno u vás skvěle funguje. Klientky byly nadšené, dokonce padla informace, že příště zase u 

vás. 😊 

 
Díky,“ 
Katka 
 

„Dobrý den, všem v Cubexu, 



 
 

chtěla bych vám všem poděkovat za milou spolupráci. Akce se myslím celkově povedla a měla 
moc příjemnou atmosféru. Ohlasy z ministerstva byly víc než dobré a velké uznání si zasloužil 
catering. 

Pokud budeme mít v budoucnu zase nějakou akci, ráda se na vás obrátím. 

Ještě jednou díky a hezký den,“ 
Zuzana  

 

 

 

„Dobrý deň. 

Vo finále môžem povedať, že event dopadol úspešne.( Naši klienti boli spokojný a teda aj mi sme 
happy. ) 

Spolupracovalo sa mi s Vami veľmi dobre a viem si predstaviť aj ďalšiu spoluprácu.Ďakujem 
celému Vášmu tímu za profesionálny prístup a prajem Vám veľa spokojných klientov. 

S pozdravom“, 
Adam 

„Milá Deniso, 
 
Děkuji za perfektní servis během připrav akce i při akci samotné. 
Vše krásně fungovaloJ 
Děkuji potažmo Romanovi a Michalovi – jsou zlatí oba dvaJ 
Též paním z úklidu a pánovi a paní, co s námi nákladním výtahem jezdili. 
Zkrátka všem, kdo se podíleli na úspěchu včerejší akce. 
Máte moc krásné prostory, je to radost tam být. 
Všichni jsme si akci moc užili a doufám, že vy též! 
Přeji všem pevné zdraví, a hlavně návrat akcí do Cubexu. 
Hezký den, a ještě jednou veliké díky.“ 
Tamara 

„Dobrý den, paní Křížková, 
 
rád bych tímto poděkoval za spolupráci v rámci naší akce 12. ročník Konference projektového 
řízení. Velmi si cením profesionálního přístupu a, obzvlášť v době covidové, veliké míry flexibility. 
Jak se nařízení vlády dynamicky měnila ještě krátce před akcí, tak jsme i my měnili koncept akce.  
 
I díky vám se nakonec povedlo úspěšně uspořádat hybridní akci, které se zúčastnili nejen fyzičtí, 
ale i vzdálení účastníci. Díky letošní zkušenosti jsme se rozhodli, že takovýto formát akce budeme 
aplikovat i do budoucna, kdy už (snad) žádné restrikce platit nebudou. Dokázali jsme takto obsah 
konference nabídnout širšímu publiku a přizvat speakery ze zahraničí, které by i za normální 



 
 

situace bylo náročné na konferenci dostat. V Cubexu jsme získali vše potřebné pro hybridní akci – 
profesionální zázemí, bezpečné prostředí a skvělý servis. Spolu s Vámi jsme měli možnost formát 
naší konference zase o krok posunout. 
Rád bych vyzvedl spolupráci s koordinátorkou naší akce, Bárou Hrbáčovou, se kterou je radost 
pracovat. Po celou dobu náročných příprav (i vzhledem covidu) nám byla velkou oporou jak z 
pohledu administrativy, příprav na místě, dojednávání detailů s AV Media a InCateringem, ale 
reagovala i ihned během celé akce, pokud jsme něco potřebovali. Bára je profesionál, myslí za 
zákazníka a snaží se zachytit, co zákazník sám přehlídl nebo úplně zapomněl. Zároveň velmi 
oceňujeme její přátelský a milý přístup. 
 
Takže ještě jednou děkuji a těším se na spolupráci na dalším ročníku konference, 
 
S pozdravem“ 
Michal 
 
 
„Zdravím Moniko,  
 
Posílám zpětnou vazbu. Vše proběhlo krásně hladce jak vždy 
Technika, catering i vy na jedničku, takže asi není co říct, na naše někdy nesmyslný novinky 
všichni reagujete velmi svižně, což nám velmi usnadňuje situaci na místě 
 
Takže ještě jednou moc děkujeme a vidíme se na další realizaci. 
 
Mějte se hezky a fajn víkend“, 
Jan 
 
„Milá Moniko, 
 
ráda bych Vám jménem svým i jménem mého realizačního týmu poděkovala za perfektní 
spolupráci v rámci naší konference Dream BIG 2019. Velmi si cením Vaší profesionality a 
flexibility. V neposlední řadě Vám děkuji za to, že jste byla ochotná a schopná vyřešit všechny 
naše požadavky velice rychle a vždy s úsměvem. Vězte, že takový přístup v naší branži (bohužel) 
stále není samozřejmostí. 
 
Takže ještě jednou děkuji a těším se na spolupráci při nějaké další příležitosti. 
S přáním pěkného dne,“ 
Jana 

 
„Ahoj Baru, 
 
ještě jednou bych chtěla vřele poděkovat za tvoji spolupráci i ochotu brát telefony v pozdních 
hodinách po dobu příprav akce. Opravdu si toho vážíme a myslím, že můžu mluvit i za Terku, 
když řeknu, že přípravy alespoň ze strany agentury / ty - Cubex probíhaly oproti minulému roku 
opravdu hladce. Děkujeme za tisíce verzí rozpočtů, i my v agentuře jich máme pro klienta spoustu 
Takže ještě jednou velké díky celému organizačnímu týmu CUBEX, primárně tobě. 
 



 
 

Děkuji a přeji hezký den,“ 
Zuzana 

 
„Dobrý den, Báro, 
 
co se týká zpětné vazby, ráda bych vyzdvihla profesionální přístup a skvělou spolupráci s Vámi a 
panem Malým, tak doufám, že pokud budeme ve spolupráci pokračovat, zůstanete s námi jako 
account manažer. A také doufám, že Vás paní ředitelka také pochválila… 
 
Přeji krásný den.“ 
Štěpánka 
 
 
 
 
„Hezký den, Báro, 
 
ještě jednou bych moc rád a upřímně poděkoval za spolupráci. V začátcích jsem měl ze 
spolupráce obavy vzhledem k feedbacku, který jsem na CUBEX dostával. Díky tvému přístupu a 
jednání jsi mi ale všechny tyto obavy vyvrátila. Musím říct, že se mi dlouho nestalo, aby měl někdo 
z event managementu některého z venue tolik informací a věnoval se všem mým požadavkům a 
dotazům (a že jich bylo hodně) s takovým nasazením jako ty. Skvěle jsi komunikovala a řešila 
hned všechny požadavky – případně pro ně našla alternativní řešení.  
 
Doufám, že spolupráce na akci “MEDVĚDI” a se STARS týmem byla v pořádku i za vás.  
 
Ještě jednou tedy MOC DĚKUJU – rád se opět ozvu s jinou poptávkou a budu se těšit na další 
spolupráci.“ 
Vojta 
 
„Dobrý večer, paní Nováková, 
 
ráda bych Vám poděkovala za skvělou spolupráci při přípravě i organizačním zajištění úterní akce 
Tech Data. 
Byli jsme spokojeni my, a i naši obchodní partneři a věřím, že v příštím roce budeme mít možnost 
pro další spolupráci. 
 
Přeji Vám příjemný večer, a i odpočinkové zítřejší volno. 
S pozdravem,“ 
Eva 
 
 
„Dobrý den, paní Kovandová a pane Kapku, 
  
moc bych vám chtěla ještě jednou touto cestou poděkovat za skvělou a hladkou spolupráci, 
profesionální přístup a milou komunikaci při přípravě a během konání naší akce. 
Doufám, že se nám podaří spolupracovat opět v budoucnu – třeba za rok při přípravě dalšího 
ročníku konference. 



 
 

   
Ještě jednou vám děkuji a přeji pěkný zbytek dne,“ 
Petra 
 
 
 
 
„Dobré ráno paní ředitelko,  
velice děkuji za včerejší perfektně odvedenou práci sl. Vurbsové při akci  
SETKÁNÍ VEDENÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE STAROSTY STŘEDOČESKÝCH OBCÍ 
 
V úctě a s díky,“ 
Michaela 
 
 
 
 
„Milá Moniko a Tomáši, 
 
ráda bych vám touto cestou poděkovala za perfektní spolupráci a profesionální přístup v průběhu 
příprav i při akci samotné. 

Vše fungovalo krásně jako dobře namazaný stroj. 😊 

Za rok jste udělali velký krok kupředu – gratuluji. 😊 

Monice děkuji za vstřícný přistup a za to, že je moc hodná a milá bytost. 😊  

Tomáš je také muž na svém místě a jsme moc rádi, že vás máme. 😊 

Děkuji veškerému cateringovému personálu a panu šéfkuchaři – všem moc chutnalo. 
Také děkuji Michalovi a panu Romanovi ze stavby...to je skvělé, když jste dobře sehraná parta a 
nikdo není protivný... 
 

Ještě jednou děkuji za milou spolupráci a těším se na další akci ve vaší milé společnosti. 😊“ 

Tamara 
 
 
„Dobry den Bára, 
 
v júni 2019 sme mali v Cubex centre dvojdňovú stomatologickú konferenciu. Priestory, prístup 
zamestnancov a personálu Cubexu, AV Medie a In Cateringu bol perfektný. Všetci boli príjemní, 
ústretoví a nápomocní. Priestor je reprezentatívny a sami účastníci boli milo prekvapení. Cubex 

určite odporúčam. 😊 

 

Pekne leto prajem 😊“ 

Lenka 
 
 
„Pěkný den Moni, 
 
ještě jednou moc děkujeme za proběhlou akci v Cubexu, my i klient jsme byli moc spokojeni a vše 
fungovalo. :) 



 
 

 
Děkuji a přeji krásný den,“ 
Anežka 
 
 
„Dobrý den Báro, 
 
Vše fungovalo, jak bylo domluveno, spolupráce klapala – za sebe hodnotím velmi kladně Vaše 
nasazení a celkový přehled. 
 
Příjemný večer,“ 
Petr 
 
 
 
 
 
„Dobrý den Vítku, 
 
v minulém týdnu proběhla akce „Srdcem pro srdce“, kterou jsme pro společnost Zentiva pomáhali 
organizovat v Cubexu. Chtěl bych tímto za Solen poděkovat za možnost si prostory poprvé 
„osahat“, spolupráce díky Vašim kolegům fungovala výborně, akce se vydařila a spokojenost 
panuje i u klienta, za což jsme moc rádi. Moc si vážím hlavně flexibility a ochoty všech 
zainteresovaných, počínaje p. Vurbsovou, přes AV Medii a p. Kalábka, až po InCatering a pana 
Kapka.  
 
Všem Vám tímto ještě jednou moc děkuju a doufám, že se v budoucnu opět setkáme při 
dalších akcích. 
 
Mějte se pěkně, ať se daří! 
S pozdravem“  
Aleš 
 
„Dobrý den Báro, 
  
chtěla bych vám moc poděkovat za další milou spolupráci. Jsem moc ráda, že jsme se potkaly 
v novém prostoru, který ze začátku pro mě nabízel jednu velkou neznámou. Byla jste mojí jistotou. 
Myslím, že konference vypadala moc dobře a vše jsme spolu rychle zvládly. Moc si vaší péče a 
osobního přístupu vážím.  
  
Ještě jednou velké díky. Mějte se krásně,“ 
Lenka  
 
 
„Dobrý den Michale, 
  
moc vám děkuju za vás osobní přístup k celé konferenci. Pro mě je vždy nesmírně důležité, když 
mám na místě osobu, který rozumí svému oboru, umí poradit nebo doporučit a pomoc když se 



 
 

něco pokazí. Moc si toho cením, protože mám jistotu, že se vždy najde řešení. A to jsem s vámi 
včera měla.  
Ještě jednou vám děkuju.:) 
  
Krásný víkend,“ 
Lenka   
 
„Dobrý den, Evi, 
 
Ráda bych Vám i celému teamu centra CUBEX, který se podílel na zajištění naší akce, 
poděkovala. 
Byli jsme spokojeni nejen my, ale hlavně naši obchodní partneři i návštěvníci. 
Vše bylo skvěle připraveno a organizačně zajištěno. 
Děkuji a věřím, že budeme mít možnost při dalších akcích, takto úspěšně pokračovat, ve 
spolupráci. Ještě jednou děkuji,“ 
Eva 
 
 
„Dobrý den“ 
 
Já a celý náš tým Vám i Michalovi děkujeme za spolupráci, ochotu, pevné nervy a pozitivní přístup 
po celou dobu akce. 
 
S pozdravem,“  
Ondřej 
 
 
„Dobrý den, 
event se celkově vydařil a klient byl spokojen, děkujeme za spolupráci (s Monikou to byla radost :-)). 

Děkuji přeji hezký víkend! :-) 
Veronika 
 
 
„Dobrý den,  
 
velice děkujeme celému personálu Cubex za pohotovou a trpělivou koordinaci akce. Zároveň si 
velice vážíme přístupu koordinátorky z hlediska inovativních doporučení pro naši akci. Jednání ze 
strany Cubex (koordinátorka, technici, catering) bylo velice vstřícné a pohotové. 
Stejně jako koordinátorce akce, děkujeme také pracovníkům AV Media a In Catering. Technické 
zajištění akce bylo ze strany AV Media zajištěno skvěle, navíc neváhali doporučit různá technická 
vylepšení, což jsme velice uvítali. Catering ze strany společnosti In Catering byl zajištěn též 
skvěle. Nemáme absolutně nic, co bychom vytkli. 
 
S pozdravem,“ 
Veronika 
 
„Dobrý den paní Horáková, 
 
Děkujeme za skvělou spolupráci při páteční akci. 



 
 

Vše probíhalo na výbornou a vaši lidé – stavba, výtaháři atd. fungovali skvěle. 
Děkuji a přeji příjemný den,“ 
Luděk 
  
 
 
„Dobrý den, všem,  
 
„Ještě jedou bych za nás chtěla dodatečně poděkovat za povedenou akci a milou spolupráci. 
Event se povedl a klient byl spokojen. 
Ještě jednou děkuji a držím palce do dalších akcí a třeba se ještě někdy potkáme. 
 
Mějte se krásně a s přátelským pozdravem“ 
Lída  
 
 
 
„Dobrý den všem v Cubexu, 
 
ráda bych Vám předala feedback, který jsme před chviličkou dostali od klientky ohledně našeho 
eventu u vás: 
 
Thank you for all of your help in planning the event – It was really a great event and I have 
received very positive feedback.  
The venue especially, was unlike any other I have seen and made a huge impact! 
 
Velké díky tedy vám všem a každému jednotlivci, který se na akci podílel. Změn na místě bylo 
hodně a my si vážíme vaší flexibility – nic nebylo problém, veškerá přání jste plnili obratem, a 
ještě s úsměvem – velice si toho ceníme. 
 
Děkujeme a budeme se těšit na naši další milou spolupráci. 
 
Se srdečným pozdravem“ 
Marcela 
 
 
„Dobrý den Vítku.  
 
děkujeme moc za hezký mail. Ohledně zpětné vazby.  
Za nás i za klienta:  

- Skvělá komunikace a flexibilita od managementu prostoru i cateringu.  
- Samotný prostor je senzačně zařízen, velmi pěkný a čistý.  
- Catering byl super, všeho bylo dostatek.  

Za nás velmi vyhovující, multifunkční prostor, který velmi rády nabízíme. Ostatně právě jste od 
nás obdržel další poptávku.  
Jediné, co je nešťastné, jsou dveře do sálů, tak jak jsme si říkali už během konference.  
Děkujeme moc a budeme se těšit na další spolupráci. Krásný zbytek dne.“ 
Katka a Jana. 
  



 
 

 
 
Dobrý den Aleno,  
 
předem bych Vám ráda poděkovala za přípravu akce a velice hladký průběh.  
Sbíráme jen a jen pozitivní ohlasy, jak na konferenci celkově, tak na Vaše prostory.  
Bylo mi tedy potěšením s Vámi spolupracovat a budu se těšit na případnou další spolupráci s 
Vámi.  
 
Ještě jednou všem za vše děkuji a přeji Vám hezký den.“ 
Klára 
 
 
 
 
 
 
 
„Dobrý den, Martino, 
 
ráda bych touto cestou poděkovala hlavně Vám za místy náročnou, ale v konečném výsledku 
příjemnou spolupráci. 
Je vidět, že jste profík! :-) Chápu, že práce s novým, nezaběhnutým prostorem je určitě velmi 
těžká, také se spoustu věcí učíte za pochodu.... 
Už se upřímně těším, až počáteční pnutí, aby se nikde nic nestalo, aby vše zůstalo čisté a 
nedotknuté s postupující časem ustoupí...protože prostor k pronajímání se prostě každodenním 
užíváním různými subjekty opotřebovává...tak to prostě je! 
A není v tom zlý úmysl.... 
Ale na místě vše fungovalo krásně... 
Chválím tuze moc chlapce ze stavby. Ti byli úplně zlatí a šikovní!!! Vždy na správném 
místě...děkuji za vás skvělý time management a briefing. 
Děkuji také Michalovi Kalábkovi za skvělý servis kolem Media Wall a obrázku u registrace (ten byl 
super!!!!) a neznámému kolegovi za obsluhu navigace před sály A1 a A2. 
Snad jsme nové prostory Cubexu zanechali v pořádku a nenarušili jsme nijak časový plán a to, na 
čem jsme byly dohodnuté. 
Díky a hezký den, a hlavně si odpočiňte a těším se na další spolupráci.“ 
Tamara 
 
 
„Dobrý den všem, 
 
Jelikož jsme udělali s Vámi se všemi velmi pozitivní zkušenost, dovolte mi napsat každému z vás 
pár slov: 
 
Martina Mrázová 
Martino, děkujeme za perfektně vykomunikovaný termín a poskytnutí velmi důležitých a 
vyčerpávajících informací o možnostech nastavení akce. Bez toho by nic nevzniklo. 
 
Lucie Horáková 



 
 

Lucko, děkujeme za skvělý operativní přístup ve všech věcech, které se děly před i v průběhu 
konference. Bez zaváhání a s vysokou profesionalitou vyřešené vše, co bylo v daný okamžik 
potřeba. Byla jste všude. 
 
David Vedral 
Davide, ve Vašem oboru jste zaslouženě kde jste zejména díky lidem jako jste vy osobně. Díky za 
naprosto pohodový přístup a objasnění všech mě nesrozumitelných detailů. Vytvořili jste skutečně  
 
krásné aranžmá, které sklidilo po zásluze velké pochvaly z mnoha stran. V neposlední řadě díky 
za maximální vstřícnost a ochotu. 
 
Radek Přichystal 
Radku víc v pohodě jednání, aniž bychom se fyzicky viděli, jsem dlouho nezažil. I za zajištění věcí 
kolem parkování díky, bylo to nezbytnou součástí. 
 
 
 
 
Tomáš Kapek 
Tomáši, moc oceňuji design koncept, včetně outfitů a přístupu personálu, který jste zvolili. 
Perfektně to sedlo, lidi máte velmi slušné, s přátelským přístupem, to je podstatné. Co se 
samotného jídla týče, mohu i za většinu přítomných říci, že se to opravdu povedlo. Díky za dobře 
připravený návrh menu. Vše bylo velmi chutné, skvěle připravené, neustále bylo všeho dostatek a 
nestalo se, že by se někde zbytečně válela jedna vidlička, opravdu dobře zorganizované.. 
 
Snad jsem na nikoho nezapomněl. Závěrem, tiskovka měla velký úspěch díky všemu dobrému, co 
jsme do toho všichni vložili. Jsem zvědav, jak tu laťku překonáme třeba příště. 
Přeji všem úspěšný den, a ještě jednou děkuji za skvělou práci.“ 
Petr 
 
 
“Zdravím všechny do Cubexu,  
 
nejprve bych vám všem rád poděkoval za skvěle sehranou práci, jež byla odvedena na jedničku. 
Zpětná vazba od novinářů a klienta byla velmi pozitivní. Věřím, že i na vaší straně bylo vše v 
pořádku a minimálně malá podpora vašeho PR – v podobě článku v Hospodářských novinách – 
vám udělala radost. 
 
Lucie, Martino,  
díky za milý přístup, podporu a za to, jak dobrý jste měly přehled o celé situaci – komunikace mezi 
cateringem, technikou, vyřizování výhodnějších nabídek, strávený čas v rámci site tour atd. Lucie, 
Vám ještě jednou díky za pondělní noční šichtu.  
 
Jsem rád, že jsem narazil na Cubex – pro spoustu novinářů to bylo místo, kde byli poprvé, což byl 
jeden ze záměrů.  
 
Shledali jsme tato pozitiva:  

- nové a neokoukané místo,  
- moderní prostory a vybavení,  



 
 

- inhouse servis, 
- vyspělá technologie, 
- možnosti využití menších prostor pro zázemí (VIP, kancelář…),  
- AV media: schopný tým, vše fungovalo, rychlá výroba pultu pro DJ, flexibilní podpora 

Davida Vedrala 
- Catering: vlastní vybavení v Cubex/kubistickém stylu, rychlé změny v nabídce, profi 

číšníci.“ 
 
S pozdravem“, Petr 


