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TISKOVÁ ZPRÁVA

TRIGEMA STARTUP SE PŘEDSTAVILA NA VELETRHU PODPORY PODNIKÁNÍ
Praha, 19. listopad 2014 / Nově vzniklá společnost Trigema Startup se poprvé prezentovala veřejnosti na veletrhu podpory
podnikání. Společnost kromě investic a služeb nabízí začínajícím firmám také zařízené prostory v podnikatelských
inkubátorech za zvýhodněné ceny a s možností spolupráce se zkušenými vědeckými pracovníky.
Veletrh je určen těm, kteří mají v plánu podnikat, ale
neví jak na to a rádi si nechají poradit, ale i pro ty, co
již podnikají a chtějí si rozšířit informace o nabídce
podpory podnikání v České republice.
Na veletrhu se prezentovaly jednotlivé organizace,
které se zabývají podporou podnikání, a to
například poradenstvím, mentoringem, poskytováním
zvýhodněných prostor či investováním do počátečních
fází podnikání. Mezi prezentujícími byli zástupci
inkubátorů, akcelerátorů, hubů a jiných.
Trigema Startup nabízí začínajícím podnikatelům
pomoc s kapitálem i plně zařízené prostory
podnikatelských inkubátorů. Ty se nacházejí
v technologických parcích VTP a PV Roztoky a umožňují tak využívat po domluvě s ostatními nájemci unikátní technologické
vybavení, které je často jediné svého druhu ve střední Evropě.
Společnost se zaměřuje hlavně na počáteční, tzv. „angel“ investice a podporuje hlavně projekty, které jsou nějak spjaty se
stavebnictvím, developmentem a cestovním ruchem. Nevyhýbá se však ani strojírenským a informačním start-upům.
Uplatnění najdou i firmy, které zatím nemají svůj vlastní projekt, neboť Trigema Startup plánuje projekty, které nabídne
právě začínajícím firmám a pomůže jim s jejich realizací.
Pro více informací neváhejte kontaktovat tiskové oddělení společnosti Trigema a.s.
press@trigema.cz / +420 739 247 638 Bc. Petra Hollá
www.trigema.cz / blog.trigema.cz / www.facebook.com/asTrigema / twitter.com/Trigema_as
Holding Trigema je developerskou společností s přesahem do dalších aktivit. Máme vlastní stavební firmu, která se stala
základem Trigemy v její dnešní podobě. Věnujeme se správě budov a facility managementu, abychom zajistili prvotřídní
péči klientům, kteří používají naše stavby. Provozujeme vědeckotechnické parky, které jsme vyprojektovali a postavili.
Provozujeme sportovní a rekreační areál Monínec u jehož současné podoby jsme stáli.
Naším krédem je dělat věci lépe. Proto s každým projektem přinášíme přidanou hodnotu našim zákazníkům. Na kontě
společnosti Trigema už je více než 1 000 prodaných bytů (a 1 000 nových domácností, které mohou žít v kvalitním bydlení,
jaké si zaslouží).

Trigema a.s. / Explora Business Centre - Jupiter / Bucharova 2641/14, Praha 5,
t. 227 355 211, trigema@trigema.cz / blog.trigema.cz / www.trigema.cz /

