
AccelerAtion Business city – HuB 

je kraj, ki ga vodi strast! Je kraj, ki temelji na znanju in inovacijah. V HUB-u gradimo 
skupnost ljudi, katerih ideje in stvaritve spreminjajo svet, njihov učinek pa bo še 
izrazitejši v prihodnosti. To so ljudje, ki želijo širiti in ustvarjati zdrav ekosistem v naši 
regiji. Ta ista skupnost se je odločila narediti korak naprej  in odpreti svoja vrata vsem, 
katerih glavni interes je razširiti svoje poslovanje, ali pa preprosto postati del vse 
obsežnejšega gibanja.

ABc je tako združil moči z ZAvodom ypsilon in Btc cityjem  pri  soustvarjanju 
Acceleration Business City HUBa - inovativnega centra, pod halo D (pod 
Emporiumom). Na dnevu odprtiH vrAt boste imeli priložnost preizkusiti 
HuB storitve ZAse,  pridoBiti nAjnovejše informAcije y.Business 
progrAmA in njegovih dejavnosti, hkrati pa tudi spoznati podjetjA, ki 
soustvrjAjo prostor HuB-A.

2000 kvadraTnih meTrov 
ABC HUB-A ponuja:

kreAtiven delovni prostor
fleksiBilne in fiksne
so-ustvArjAlne prostore

štiri velike
sejne soBe
dva tiha kotička
prostor ZA ZABAvo
in sociAliZAcijo
dve učilnici
veliko in
moderno kuHinjo
trgovino
priHodnosti

rAZpored vodeniH ogledov, na 
katerih boste spoznali vse prednosti, ki 
jih ponuja aBC huB, najdete spodaj:
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12:00
14:00
16:00
18:00

28.9.2015

prijaviTe se na 
voden ogled!

https://docs.google.com/forms/d/1MBEqGaJEsVqgkGzfJfmSdXfEVcCobVbdX6Z-uhFrV3c


Če ste mislili, da je to vse, kar vam bomo ponudili, se motite!  ABc HuB imA 
pripravljeno presenečenje! Bi si želeli:

twitter iZZiv
objavi svojo kul fotko iz aBC huB pisarn tudi na Twitterju in jo označi z  
@hub_abc in #abchubchallenge.

ABc ekipA, ypsilon ekipA in Btc city. 
se že veselimo sreČanja z vami v Tovarni napredka!

ABc fAceBook iZZiv
pridi v aBC huB in povej našemu receptorju, da si želiš sodelovati v 
#abchubchallenge. 
nato pojdi do pisarne, ki ti je najbolj všeč, in naredi v njej selfie, fotko pa objavi 
v obliki komentarja na naši FB strani acceletation Business City – huB. ne 
pozabi je označiti z #abchubchallenge.
najbolj nor in izviren selfie bo nagrajen! 

nAgrAdnA igrA

izkusiti prvorazredno 
sprostitev v AtlAntisu – 

vodnem mestu?

ZAstonj vstop nA otvoritveni 
dogodek y.Business programa? gostili 
bomo enega najbolj vplivnih ljudi v sloveniji, 
ki bo skozi svojo zgodbo delil svoj vpogled 

do uspeha. 

1 2

naši kreativni strokovnjaki bodo izbrali zmagovalno fotko.
pohiti, saj izziv traja le do 29. septembra 2015!
in ne pozabi! Če deliš, za druge skrbiš!


