WYBIERZ ELASTYCZNE

MIEJSCE PRACY

BIURO COWORKINGOWE

WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

DOKONAŁA LOKALIZACJA z wygodnym dojazdem dla Ciebie i Twoich Gości
WYGODA I KOMFORT urządzonego i serwisowanego biura dostępnego od ręki
PRZYTULNE POKOJE z miejscami pracy zapewniającymi prywatność i bezpieczeństwo
ELASTYCZNOŚĆ umowy, proste zasady, brak kaucji, minimalny okres wypowiedzenia
POMOCNA SPOŁECZNOŚĆ w duchu idei coworkingu

MIKROBIURO

PRYWATNE BIURKO

Dla jednoosobowych przedsiębiorców, freelancerów a także pracowników ﬁrm
zamiejscowych oferujemy do wynajęcia prywatne biurko z regałem i zamykaną szafką
urządzone w kameralnym pokoju. Rozwiązanie zapewnia dużo większą prywatność i
bezpieczeństwo oraz daje większe możliwości skupienia na pracy niż typowe rozwiązanie
miejsca pracy w przestrzeni open space. Dodatkowo rezydenci pokoju mają do dyspozycji
swoją, wydzieloną przestrzeń do poufnych rozmów telefonicznych w formie uroczego miniogrodu zimowego. Dostęp 24 godziny na dobę, pakiet wynajmu 5 godzin sal spotkań gratis i
wiele innych korzyści oferty all-inclusive.
MIKROBIURO

wygodne prywatne biurko

cena 700 PLN+VAT / miesiąc

MAKROBIURO

NIEZALEŻNY POKÓJ BIUROWY DLA MAŁEJ FIRMY

Dla start-upów i małych ﬁrm oferujemy do wynajęcia niezależne, całkowicie urządzone
pokoje biurowe z nieograniczonym dostępem 24/7 w kilku wielkościach i wariantach
umeblowania. Wynajmując makrobiuro zyskujesz też dostęp do przestrzeni wspólnej biura
coworkingowego i do sal spotkań, a w pakiecie znajduje się cały szereg usług towarzyszących,
m.in. 50% zniżki na wynajem sal spotkań, pakiet wynajmu 10 godzin sal gratis.
MAKROBIURO

dla 1 osoby / 6m2

MAKROBIURO

dla 2 osób / od 9m2

cena od

MAKROBIURO

dla 3 osób / od 13m2

cena od 2200 PLN+VAT / miesiąc

MAKROBIURO B4

dla 4 osób / od 15m2

cena 1300 PLN+VAT / miesiąc

1900 PLN+VAT / miesiąc

cena od 2400 PLN+VAT / miesiąc

ALL INCLUSIVE

WSZYSTKIE USŁUGI W RAMACH JEDNEJ OPŁATY

Niezależnie czy zdecydujesz się na biurko w pokoju wspólnym czy niezależne makrobiuro w
cenie otrzymujesz wszystko co potrzebne do pracy:











urządzone stanowiska pracy z wygodnym biurkiem i fotelem
dostęp do urządzeń biurowych (fax, skaner, drukarka, ksero, niszczarka itp.)
bezprzewodowy internet w technologii WI-FI i LAN w oparciu o łącze światłowodowe
bezpieczny i wygodny dostep 24/7 oparty o elektroniczną kontrolę dostepu
obsługa recepcyjna i podstawowe akcesoria biurowe
obsługa poczty przychodzącej i wychodzącej
możliwość formalnej rejstracji swojej ﬁrmy pod naszym adresem
dostęp do sal spotkań i sal konferencyjnych (wliczone pakiety, zniżki)
dobra kawa, herbata i woda bez ograniczeń
dostęp do dużej kuchni z wyposażeniem

Nasza działalność opiera się na idei coworkingu, możesz więc liczyć na pomocną społeczność
rezydentów biura reprezentujących najróżniejsze branże zawodowe – u nas pracują nie tylko
programiści!

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:
 wynajem kameralnych sal spotkań na godziny
 wynajem sal konferencyjnych i szkoleniowych
 usługi biura wirtualnego
Jesteśmy największym i 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

