COWORKING I WYNAJEM
PRZESTRZENI W CCIFP
NOWOGRODZKA SQUARE
FRANCUSKO-POLSKA IZBA GOSPODARCZA
Al . Je r o zo li msk ie 9 3
0 2 - 0 0 1 W a r sza wa
Przestrzeń coworkingowa oraz prywatne biura
W sercu Warszawy
Społeczność licząca prawie 400 francuskich i polskich firm
Miejsce do organizacji wydarzeń, konferencji i spotkań
Dedykowane indywidualnym potrzebom rozwiązania

COWORKING&HOT DESK
Niezależnie od tego, czy szukasz
tymczasowej przestrzeni, czy biurek dla
Twojego zespołu na stałe, oferujemy
elastyczne warunki i wiele opcji
wynajmu.

PRYWATNE BIURO
Potrzebujesz dedykowanego biura dla
małego zespołu? Znajdziesz u nas
taką przestrzeń, a z nią komfort
nowoczesnego i świetnie położonego
biurowca.

PRZESTRZEŃ DO SPOTKAŃ
Jeżeli zależy Ci na elastycznym
podejściu do pracy, ale chcesz mieć też
dostęp do miejsca spotkań z klientami
i partnerami biznesowymi - skorzystaj
z naszych sal konferencyjnych.

PRZESTRZEŃ DO
ORGANIZACJI WYDARZEŃ
Dysponujemy przestrzenią i sprzętem,
dzięki którym urządzisz konferencję
branżową, szkolenie wewnętrzne lub
zorganizujesz wydarzenie hybrydowe.

HOT DESK, FIX DESK CZY WŁASNE BIURO?
OPCJA HOT DESK
Hot Desk jest opcją, która umożliwia Państwu przemieszczanie się
i codzienną zmianę stanowiska pracy.
Biurko w open space
Dostęp do recepcji w czasie jej godzin pracy lub 24 godz./7 dni w tygodniu
(opcja)
Dostęp do sal konferencyjnych (opcja)
Korzystanie z drukarki/skanera, dostęp do kuchni

OPCJA FIX DESK
Fix Desk to ekonomiczne rozwiązanie łączące zalety posiadania
własnego miejsca i dostępu do przestrzeni wspólnych.
Dedykowane biurko w open space lub w biurze współdzielonym
Dostęp 24 godz./7 dni
Prywatna szafka
Dostęp do sal konferencyjnych (4 godz. miesięcznie przewidziane w
ofercie)

OPCJA OFFICE
Jeśli Państwa zespół potrzebuje odrobiny prywatności i zarazem
chce korzystać z kompletnego zaplecza biurowego, dedykowana
przestrzeń jest odpowiednią opcją.
Prywatne, dedykowane biuro
Możliwość pracy od 1 do 3 osób
Prywatne szafki
Dostęp do sal konferencyjnych (8h miesięcznie przewidzianych w ofercie)

OFERTA WYNAJMU
CENNIK
HOT DESK

FIX DESK

OFFICE

Typ biura

Czasowe stanowisko
pracy

Dedykowane (stałe)
stanowisko pracy

Prywatne biuro (od 1
do 3 osób)

Cena wyjściowa (netto)

Pakiet 20 h miesięcznie:
349 PLN
Pakiet 40 h miesięcznie:
499 PLN
Pakiet 80 h miesięcznie:
799 PLN

1100
PLN/biurko/miesiąc

1600 PLN/stanowisko
pracy/miesiąc

Roczne członkostwo w
CCIFP

-

Dostęp w czasie godzin
pracy

✓

Dostęp do sal
konferencyjnych – sala
dla maksymalnie 10 os.
Wynajem sal
konferencyjnych na
wydarzenia
Dostęp do
drukarki/fotokopiarki/sk
anera
Pomoc recepcji oraz
odbieranie poczty

✓*

✓

✓
✓

85 PLN/godzinę

4 godziny miesięcznie
wliczone w ryczałt – 85
PLN za każdą dodatkową
godzinę

8 godzin miesięcznie
wliczone w ryczałt – 85
PLN za każdą dodatkową
godzinę

Od 200 PLN/godzinę

Od 200 PLN/godzinę

Od 200 PLN/godzinę

✓
✓

✓
✓

✓
✓

* Licząc od 2ego miesiąca wynajmu

Użyczenie adresu
Miejsce na parkingu
podziemnym

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Oferujemy również usługi domicyliacji i wirtualnego sekretariatu - w celu uzyskania
szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT
FRANCUSKO-POLSKA IZBA GOSPODARCZA
Edyta Żebrowska
Tel.: +48 22 521 21 40
E-mail: ccifp@ccifp.pl

NOWOGRODZKA SQUARE TRANSPORT
METRO:
LINIA M2 – 900 M,
LINIA M1 – 1100M
DWORZEC WARSZAWA CENTRALNA – 300M
TRAMWAJE: 7,9,10, 17,24,25,33,41
AUTOBUSY: 127, 128, 158, 174, 175, 700
ZŁOTE TARASY – 500M
HOTELE: NOVOTEL CENTRUM, GOLDEN TULIP, MERCURE

