
KDO JSME?

Pardubický podnikatelský inkubátor, z.s., P-PINK

- Pomáháme podnikatelům v kterékoli fázi rozvoje v 
kterékoli části Pardubického kraje.

- Financuje nás z valné části Pardubický kraj a město 
Pardubice. Oba tak napomáhají rozvoji podnikatelského 
prostředí na svém území.

.



Zavedeným podnikatelům nabízíme:
- Podnikání od A do Z – série školení (právo, marketing, finance, 

komunikace, pojištění, obchod online, měkké dovednosti….)

- Mentoři, lektoři PRO VÁS

- Mentoři, lektoři OD VÁS

- Příklad dobré praxe

- PROPOJOVÁNÍ MEZI SEBOU !!!!!



Začínajícím podnikatelům nabízíme:

- Akademie začínajícího podnikání – série online přednášek o      

založení firmy, marketing, finance, právo, umění prodeje online…

- programy „odPINKni se“, „PINkubační program“ = dlouhodobá    

práce se začínající firmou, „od nápadu po první platící zákazníky“

- Konzultace se začínajícími, zda má jejich záměr perspektivu

- Pomoc se založením firmy 

- Pro studenty středních škol program:

OBJEV V SOBĚ PODNIKATELE



Nic není zadarmo,

kolik korun zájemci o služby P-PINK zaplatí?

- Přednášky, školení, semináře, webináře, pomoc lektorů a mentorů jsou

pro zájemce ZDARMA, nebo s malou spoluúčastí

- Placené zázemí formou sdílených kanceláří (coworking), 499,- Kč ze

měsíc.

- Jednorázový či opakovaný pronájem jednací místnosti, 150,- Kč na

hodinu, nebo 500,- Kč na celý den.

- Jednorázový či opakovaný pronájem konferenční místnosti, 250,- Kč na

hodinu, nebo 1.000,- Kč na celý den.

- Podnikatelským subjektům nabízíme také zřízení virtuálního sídla firmy

na adrese P-PINK, za 299,- Kč na měsíc.



Děkuji za pozornost a pokud máte další otázky, ráda je zodpovím 

nyní. ☺

Jestli vás zajímá něco podrobněji, jsem vám k dispozici na telefonu, 

mailu, či osobně. ☺

Mgr. Hana Štěpánová, hana.stepanova@p-pink.cz

Mobil: 723 249 667

mailto:hana.stepanova@p-pink.cz


KONTAKTUJTE TÝM P-PINK
Mgr. Petra Srdínková, Mgr. Hana Štěpánová 
Mgr. Robin Langer, Bc. Ondřej Dobeš

Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., 
http://www.p-pink.cz/

petra.srdinkova@p-pink.cz hana.stepanova@p-pink.cz 
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