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Vysoký ekologický  
standard budovy

Další informace o PwC konferenčním centru vám poskytne náš Events Team, který připraví akce přesně podle 
vašich požadavků, od rezervace prostor, vybavení a služeb, až po poslední detaily. 

Autem:
z magistrály: sjezd „Pankrác – nákupní zóna“
vjezd do podzemních garáží z ulice Hvězdova 

Městská hromadná doprava:
metro – stanice trasy C - Pankrác
autobus - zastávka Pankrác nebo zastávka
Sídliště Pankrác (188, 193)

Pro pěší:
z metra: projít okolo či skrze nákupní centrum
Arkády Pankrác a okolo či skrze budovu 
Raiffeisen Bank
vstup do budovy: z opačné strany, než jsou
situovány garáže

Certifikace 
LEED Platinum

1500 m2 
konferenčních prostor

Podzemní 
parkovací stání
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Multimediální služby

Konferenční centrum
Parkování

Nabídka občerstvení

Konferenční a jednací prostory jsou vybaveny  full 
HD data projektory.  Naše audio-video technika 
umožňuje realizaci videokonferencí, webcastů   
- video streamingu a využití dalších moderních 
technologií. Samozřejmostí je pokrytí signálem  
wi-fi pro rychlé a pohodlné připojení k internetu.

Naše konferenční prostory o rozloze téměř 1 500 m2 
nabízíme k využití  obchodním partnerům, klientům 
a ostatním zájemcům. Veškeré konferenční místnosti 
mají atraktivní, vzdušný design s denním osvětlením 
(prosklené obvodové stěny a vnitřní atrium).  
K dispozici vám je celkem 17 místností s možností 
rozšíření na 21 pomocí flexibilních pohyblivých stěn,  
s celkovou kapacitou přes 400 míst.

K dispozici jsou parkovací místa ve dvou 
podzemních podlažích včetně míst pro vozidla osob 
se zdravotním postižením. Vjezd do garáží je z ulice 
Hvězdova. Nejbližší  veřejné parkoviště naleznete  
v sousedním obchodním centru Arkády Pankrác. 

Po individuální dohodě lze zajistit občerstvení na 
vaše jednání formou studeného i teplého bufetu, 
drobného občerstvení na snídaně, kávové přestávky 
apod. 

V bezprostřední blízkosti konferenčních místností 
je vám k dispozici PwC Café s 50 místy a plochou 
téměř 138 m2. 

•  velký konferenční sál s pohyblivými stěnami umožňujícími 
rozdělení na 3 místnosti  (s maximální kapacitou 140 míst) 

• 4  školicí místnosti o průměrné kapacitě 30 míst  
•  12 menších zasedacích místností pro 5 – 16 osob 
    - vzdušné a světlé prostory s velkým atriem 
    - kavárna s balkonem a výhledem do Centrálního parku  
    - přijímací recepce s knihovnou 
    -  prostorné a vybavené zázemí (kuchyňky, šatny, technické 

zázemí, pracovní prostor pro přednášející)

Budova City Green Court
Osmipatrová budova City Green Court se nachází  
v atraktivní lokalitě na pražské Pankráci v těsné  
blízkosti městské hromadné dopravy a Centrálního 
parku. Současně je první budovou v České republice, 
která obdržela certifikaci LEED Platinum, a je tak 
jednou z ekologicky nejvyspělejších budov v České 
republice.

Unikátní je moderní design budovy  
navržený newyorským architektonickým  
studiem Richard Meier & Partners.  
Interiéry PwC navrhovalo architektonické  
studio Cuboid Architekti.


