„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.“
Kateřina Petrescu
Event manager
Viera Events, s.r.o.

„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 Řehořová“
Lidmila Řehořová
produkční
Studio REMA ´93, spol. s r. o.

„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 Černá
event manager | Forbes Česko
Forbes

„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 Uldrichová
Event Manager
Blue Events

“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 Kubicek
PR Assistant
Havas PR Prague

