WYBIERZ WYGODNE

MIEJSCE SPOTKAŃ

MIEJSCE SPOTKAŃ

WYNAJEM SAL SPOTKAŃ

DOKONAŁA LOKALIZACJA z wygodnym dojazdem metrem i pociągiem
WYGODA I KOMFORT dziennego oświetlenia i klimatyzacji
PRZYTULNY WYSTRÓJ budujący ciepłą atmosferę spotkania
OBSŁUGA RECEPCYJNA każdego spotkania z bezpłatnym serwisem kawowym
WYNAJEM NA GODZINY zapewniający elastyczność i niskie koszty

SALA SPOTKAŃ

MAŁA SALA DO 4 OSÓB

Kameralna i przytulna sala o niebanalnym wystroju znacznie odbiegającym od biurowych
standardów wyposażona w okrągły stół i cztery fotele. Sala idealna jest na sesje coachingowe,
wywiady, rekrutacje czy konwersacje językowe.
Cena wynajmu (netto)

minimum 2 godziny

30 PLN/godzina

240 PLN/cały dzień

SALE KONFERENCYJNE

DUŻE SALE DO 10 OSÓB

Dwie podobne sale konferencyjne wyposażone w prostokątne, klasyczne stoły i wygodne
krzesła. Sale doskonałe na spotkania biznesowe, zebrania zarządu i prezentacje oraz
szkolenia. Na wyposażeniu duża, ścienna tablica suchościeralna i ekran projekcyjny. Sale
mieszczą do 10 osób a cena wynajmu uzależniona jest od ilości osób.
Cena wynajmu do 4 osób (netto)

minimum 2 godziny

40 PLN/godzina

320 PLN/cały dzień

Cena wynajmu powyżej 4 osób (netto)

minimum 2 godziny

50 PLN/godzina

40 PLN/cały dzień

OFERTA

WARUNKI WYNAJMU SAL SPOTKAŃ

W cenie wynajmu nieograniczony serwis kawowy (kawa z
ekspresu ciśnieniowego, herbata, woda, kruche ciasteczka),
tablice suchościeralne, dostęp do szybkiego internetu oraz
możliwość drukowania.
Minimalny czas wynajmu – 2 godziny.

Rezerwacje przyjmujemy telefonicznie pod numerem 22 620 33 33 w dni powszednie w
godzinach 9:00 – 17:00 lub mailowo na adres: recepcja@biurco.pl. Dostępność sal sprawdzić
można w kalendarzu na naszej stronie internetowej.
wynajem weekendowy (dowolna sala)

spotkanie do 3 godzin
dzień weekendowy
cały weekend

.

.

300 PLN NETTO
500 PLN NETTO
800 PLN NETTO

Płatności przyjmujemy gotówką lub kartą płatniczą w dniu spotkania - płatność przelewem
możliwa tylko w formie przedpłaty. Bezpłatna rezygnacja z wynajmu sal możliwa jest nie
później niż na 24 godziny dnia roboczego przed terminem rezerwacji - w innym przypadku
obciążamy kosztami rezerwacji w wysokości 50% kosztów wynajmu.

OFERTA

DODATKOWE USŁUGI

Wiele oferujemy już w standardzie, ale możemy zaoferować ci na życzenie jeszcze więcej.
Odpłatnie oferujemy:
projektor multimedialny

(netto)

20 PLN/godzina

100 PLN cały dzień

talerz owoców

(netto)

30 PLN

taca kanapek

(netto)

60 PLN

Z wyjątkiem weekendów nie ma możliwości organizowania ciepłego cateringu - polecamy
organizacje przerwy i wyjście na lunch do jednego z wielu okolicznych lokali, których listę
znajdziesz na naszej stronie internetowej.

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
 usługi biura wirtualnego
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

