WYBIERZ OPTYMALNE

MIEJSCE FIRMY

MIEJSCE FIRMY

USŁUGA BIURA WIRTUALNEGO

PRESTIZOWA LOKALIZACJA praktycznie w samym centrum Warszawy
WIARYGODNOŚĆ dużego centrum biurowego dzialającego od przeszło 9 lat
REALNA POWIERZCHNIA biurowa i dostępne sale konferencyjne
WSZYSTKIE POTRZEBNE USŁUGI dostępne już w najprostszych pakietach
URZĄD SKARBOWY PRZYJAZNY przedsiębiorcom

BIURO WIRTUALNE

PAKIETY USŁUG



promocja w pierwszym roku umowy

pakiet OPTIMUM
biuro z obsługą zdalną dla wygody i bezpieczeństwa







usługa zawiera opcje pakietu mini oraz:
skanowanie korespondencji i wysyłka mailem (do 10 listów w miesiącu)
odsyłka pocztowa korespondencji na wskazany adres raz w miesiącu
bezpłatny pakiet 2 godzin sal spotkań
zniżka na wynajem sal spotkań 20%
promocja w pierwszym roku umowy

pakiet PREMIUM
biuro wirtualne dla wymagających









usługa zawiera opcje pakietu optimum oraz:
skanowanie korespondencji bez ograniczeń
odsyłka pocztowa korespondencji na wskazany adres co tydzień
możliwość segregowania korespondencji z odsyłką na kilka adresów
wysyłka zleconej korespondencji
bezpłatny pakiet 10 godzin sal spotkań
zniżka na wynajem sal spotkań 50%
ekspozycja logotypu przed wejściem do biura

opłata miesięczna 300 PLN+VAT

BIURO WIRTUALNE

OPTYMALNIE I WIARYGODNIE









siedziba w dużym centrum biurowym działającym na rynku przeszło 9 lat
dostęp do realnej przestrzeni biurowej z biurami i salami konferencyjnymi
umowa zawierana na czas nieokreślony
tylko jeden miesiąc wypowiedzenia
brak kaucji i zabezpieczeń
prosta, jednostronicowa umowa podnajmu powierzchni
minimum formalności i uruchomienie usług „od ręki”

Urzędy pod jakie podlega nasz adres
Urząd Skarbowy Warszawa-Wola
ul. Powstańców Śląskich 2d, 01-381 Warszawa, tel: 22 533 66 00
ZUS Inspektorat Warszawa-Wola
ul. Wrocławska 20, 01-493 Warszawa, tel: 22 665 55 11
Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawa
al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, tel: 22 504 83 00 (03)

DOGODNA LOKALIZACJA

PRAKTYCZNIE W CENTRUM WARSZAWY

Nasze centrum biurowe mieści się we współczesnej kamienicy w centrum Warszawy o krok
od węzła komunikacyjnego RONDO ONZ i klika kroków od Dworca Centralnego.

BIURCO

JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Polecamy pozostałe nasze usługi:
 elastyczny wynajem mikrobiur dla jednoosobowych przedsiębiorców
 krótkoterminowy wynajem wyposażonych biur
 wynajem sal spotkań , sal konferencyjnych i szkoleniowych
Jesteśmy największym najdłużej działającym biurem coworkingowym w Polsce!

BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY WYBIERZ BIURCO!
zadzwoń i dowiedz się więcej
napisz i zadaj nam pytania
odwiedź naszą stronę internetową
*Niniejsza oferta ważna jest do 30 dni od pobrania ze strony internetowej.

22 620 33 33
recepcja@biurco.pl
biurco.pl

