
MeetFactory je neziskové mezinárodní centrum současného umění, které bylo založeno roku 2001 světoznámým 
umělcem Davidem Černým. Následkem zničujících povodní roku 2002 opustila MeetFactory své původní útočiště  
v pražských Holešovicích a přesídlila do průmyslových prostor bývalé sklárny na Smíchově, kde se nachází dodnes. 
Po několika rekonstrukcích se v prostorách MeetFactory začal od roku 2007 konat pravidelný kulturní program.  
Od té doby je MeetFactory mimořádným prostorem, který hostí celou škálu kulturních i společenských akcí. 
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PROSTOR  
PRO ŽIVÉ UMĚNÍ



OBJEVTE JEDEN Z NEJVÝRAZNĚJŠÍCH  
A NEJORIGINÁLNĚJŠÍCH KULTURNÍCH PROSTORŮ V PRAZE!

MeetFactory pořádá neotřelé projekty v oblasti  
výtvarných umění, divadla, hudby a jiných  
experimentálních platforem. Náš program  
uměleckých rezidenčních pobytů je největší  
v České republice.

MeetFactory je prostorná multifunkční budova  
disponující několika různě velikými sály  
s prvotřídním technickým vybavením  
a bez hlukových limitů. Velkou předností  
je i na 150 parkovacích míst v bezprostřední  
blízkosti budovy.



MEETFACTORY JE VŠESTRANNÝ PROSTOR, 
KTERÝ MŮŽE NABÍDNOUT ZÁZEMÍ PRO:
 
→ VIP gala
→ (firemní) parties
→ módní přehlídky i sportovní akce
→ koncerty
→ tiskové konference
→ workshopy
→ lokace pro natáčení

MEETFACTORY JE PROSTOREM PRO ŽIVÉ UMĚNÍ.  
A COKOLI DALŠÍHO. 
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prostory

VELKÝ SÁL
koncerty 
gala večery
koktejly
konference / úprava pro sezení



GALERIE MEETFACTORY



DVOREK
vhodný pro venkovní akce 
a zázemí (včetně cateringu)



GALERIE KOSTKA



DIVADELNÍ SÁL



→ Žádné hlukové limity nebo jiná omezení pro koncerty či parties
→ Vysoce kvalitní technické vybavení a profesionální technický tým 
→ Více než sedm let zkušeností v event managementu
→ Umělecký genius loci kombinovaný se syrovou industrialitou prostoru 
→ Volné parkování pro až 150 aut
→ Bezbariérovost prostoru
→ Wi-fi a vysokorychlostní internet zdarma
→ Dobrá celodenní dostupnost městskou hromadnou dopravou  
    (10 min. od stanice Anděl, 5 min. od zastávky noční tramvaje a nočního autobusu)

proč si vybrat  
právě MeetFactory?





kde je MeetFactory?



1 →  foyer / kavárna / chill out zóna
2 → velký sál
3 → divadelní sál
4 → galerie MeetFactory

A → tramvajová zastávka Lihovar
B → MeetFactory
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MARTINA KNOBLOCHOVÁ
Event Manager

 
e-mail: martina.knoblochova@meetfactory.cz
mobil: +420 606 945 446
kancelář: +420 251 551 796
 
MeetFactory o.p.s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha – Smíchov
Česká republika
 
 
 
 
 
 
 

(pig)
www.meetfactory.cz

kontakt


