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ABC HUB

ABC Hub obsega več kot 
2.000 m2 prostora in nudi:

Acceleration Business City Hub (ABC Hub) je kraj, ki ga vodi strast! Je 
kraj, ki temelji na znanju in inovacijah. V ABC Hubu gradimo skupnost 
ljudi, katerih ideje in stvaritve spreminjajo svet, učinek le-teh pa 
bo v prihodnosti še izrazitejši. To so ljudje, ki želijo širiti in ustvariti 
zdrav ekosistem v naši regiji. Zahvaljujoč sodelovanju s programom 
Y.business pa je to veliko več kot le prostor za delo.

• kreativen delovni prostor,
• fiksne soustvarjalne prostore,
• tri velike sejne sobe,
• tihe kotičke,
• prostor za druženje, zabavo in organizacijo

večjih dogodkov,
• veliko učilnico,
• veliko in sodobno kuhinjo.

Vsi prostori so moderno opremljeni in imajo vso 
potrebno tehnično opremo: Wi-Fi, klimatske naprave, 
projektorje s HDMI- in VGA-priključki, kazalnike oz. 
pointerje, LCD-zaslone, table »piši-briši« s pisali, 
flipchart table, ozvočenje ter mikrofonsko opremo. 
Našim uporabnikom je omogočena tudi uporaba 
kuhinje. Prav tako sta jim vedno na voljo tudi 
tehnična pomoč ter čistilni servis.

ABC Hub sends you these subtle messages that reinforce 
creative thinking, even if we don’t consciously pick them up, 
and that is really inspiring
Philippe Vandenbroeck,  OECD Strategic Foresight
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Flex je osrednji odprti prostor, primeren tako za 
druženje in sprostitev, iskanje novih prebojev 
posameznikov ali manjših skupin, pa tudi za večje 
dogodke oz. konference (80–100 ljudi). Opremljen je 
z dvema projektorjema, možna pa je tudi uporaba 
ozvočenja. Udobni kavči in vreče za sedenje ter miza 
za namizni tenis ustvarjajo sproščeno, neformalno 
vzdušje. Organizatorji dogodkov imajo v času 
uporabe flexa tudi možnost brezplačne uporabe 
kuhinje za pripravo pogostitve.

Velika učilnica nudi možnost izvedbe kreativnih 
dogodkov in je primerna za delavnice, seminarje in 
predavanja. Modularna oprema omogoča poljubno 
postavitev miz in stolov, prostor pa sprejme do 100 
ljudi. Oprema vključuje tudi table »piši-briši«, dva 
projektorja in ozvočenje. Organizatorji dogodkov 
imajo v času uporabe učilnice tudi možnost 
brezplačne uporabe kuhinje za pripravo pogostitve.

Na voljo so tri velike sejne sobe, ki so idealne za 
sestanke, manjše delavnice in seminarje. Primerne 
so za srečanja skupin do 12 oseb. V prostoru so na 
voljo LCD-zasloni, ki se lahko s pomočjo HDMI-kabla 
uporabljajo za predvajanje predstavitev, in table 
»piši-briši«. Uporabniki imajo v času uporabe sejnih
sob tudi možnost brezplačne uporabe kuhinje.

Sodobno opremljena kuhinja je odličen prostor za 
počitek, sprostitev in druženje ob kavi ali malici. 
V njej sta dva velika hladilnika z zamrzovalnikom, 
mikrovalovna pečica, opekač in štedilnik ter 
pomivalni stroj. Kuhinja z jedilnico je na voljo 
brezplačno vsem uporabnikom storitev v ABC Hubu.

FLEX

UČILNICA

SEJNE SOBE

KUHINJA

HUB PROSTORI

SEJNE SOBE  
Na voljo so tri velike sejne sobe, ki so idealne za sestanke, manjše
delavnice in seminarje. Primerne so za srečanja skupin do 12 oseb. V
prostoru so na voljo LCD zasloni, ki se lahko s pomočjo HDMI kabla 
uporabljajo za predvajanje predstavitev, in piši-briši table. Uporabniki
imajo v času uporabe sejnih sob na voljo tudi možnost brezplačne uporabe 
kuhinje.  

KUHINJA
Sodobno opremljena kuhinja je odličen prostor za počitek, sprostitev in 
druženje ob kavi ali malici. Vključuje dva velika hladilnika z
zamrzovalnikom, mikrovalovno pečico, opekač in štedilnik ter pomivalni
stroj. Kuhinja z jedilnico je na voljo brezplačno vsem uporabnikov storitev v
ABC Hub-u.

SEJNE SOBE  
Na voljo so tri velike sejne sobe, ki so idealne za sestanke, manjše
delavnice in seminarje. Primerne so za srečanja skupin do 12 oseb. V
prostoru so na voljo LCD zasloni, ki se lahko s pomočjo HDMI kabla 
uporabljajo za predvajanje predstavitev, in piši-briši table. Uporabniki
imajo v času uporabe sejnih sob na voljo tudi možnost brezplačne uporabe 
kuhinje.  

KUHINJA
Sodobno opremljena kuhinja je odličen prostor za počitek, sprostitev in 
druženje ob kavi ali malici. Vključuje dva velika hladilnika z
zamrzovalnikom, mikrovalovno pečico, opekač in štedilnik ter pomivalni
stroj. Kuhinja z jedilnico je na voljo brezplačno vsem uporabnikov storitev v
ABC Hub-u.

Vsi prostori so moderno opremljeni in imajo vso tehnično opremo: WiFi, 
klima naprave, projektorji z HDMI in VGA priključki, kazalnik oz. pointer, 
LCD zaslone, piši-briši table s pisali, flip chart table, ozvočjenje ter 
mikrofonsko opremo. Našim uporabnikom pa je omogočen tudi dostop do
in uporaba kuhinje.  Prav tako pa je uporabnikom vedno na razpolago tudi
tehnična pomoč ter čistilni servis.

FLEX

Flex je osrednji odprti prostor, primeren tako za druženje in sprostitev, 
iskanje novih prebojev posameznikov ali manjših skupin, pa tudi za večje
dogodke (konference) do 200 ljudi. Opremljen je z dvema projektorjema, 
možna pa je tudi uporaba ozvočenja. Udobni kavči in jabooze ter miza za 
namizni tenis ustvarjajo sproščeno, neformalno vzdušje. Organizatorji
dogodka imajo v času uporabe učilnice na voljo tudi možnost brezplačne 
uporabe kuhinje za namen priprave pogostitve.  

UČILNICA  
Velika učilnica nudi možnost izvedbe kreativnih dogodkov in je primerna za 
delavnice, seminarje in predavanja. Modularna oprema omogoča poljubno
postavitev miz in stolov, prostor pa sprejme do 100 ljudi. Oprema vključuje 
tudi piši-briši table in dva projektorja z možnostjo uporabe ozvočenja. 
Organizatorji dogodka imajo v času uporabe učilnice na voljo tudi možnost 
brezplačne uporabe kuhinje za namen priprave pogostitve.  
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