Wirtualne biuro umożliwia założenie i prowadzenie firmy w ścisłym centrum miasta, bez wynajmowania
kosztownej powierzchni biurowej.
Siedziba firmy w Centrum podnosi zarówno jej prestiż jak i wiarygodność. Wirtualne biuro umożliwia założenie
i prowadzenie firmy w ścisłym centrum miasta, bez konieczności wynajmowania kosztownej powierzchni biurowej.
Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy prestiżowe biurowce w Warszawie, gdzie ceny różnią się w
zależności od lokalizacji i wybranego wariantu usług, co prezentuje poniższe zestawienie:

Lokalizacje i ceny netto w PLN
Prestiżowy
Adres
Prestiżowy
Adres Plus
Wirtualne
Biuro
Stanowisko
Pracy
Warszawa Centrum
195,260,390,750,Warszawa Pańska
165,220,325,750,Warszawa Mokotów
165,220,325,750,Warszawa Wilanów
165,195,245,750,-

W naszej ofercie znajdą Państwo następujące usługi:
Prestiżowy Adres - w ramach którego przedsiębiorca uzyskuje możliwość zarejestrowania firmy pod

renomowanym adresem w biznesowym centrum miasta już za jedyne 165 zł/ mies. Poza doskonałym adresem
przedsiębiorca nie musi się także martwić o odbiór i obsługę korespondencji, którymi zajmują się doświadczeni i
wykwalifikowani Konsultanci;
Prestiżowy Adres Plus - stanowi rozszerzenie pakietu Prestiżowego Adresu o skanowanie korespondencji
przychodzącej (do 15 listów /mies.) oraz umieszczenie nazwy firmy w holu;
Wirtualne Biuro - umożliwia założenie i prowadzenie firmy w wysokiej klasy biurowcu, bez konieczności
wynajmowania kosztownej powierzchni biurowej. W ofercie poza adresem do rejestracji i obsługą korespondencji wraz
ze skanowaniem, przedsiębiorca otrzymuje dedykowany numer telefonu stacjonarnego i faksu. Ponadto nazwa firmy
widnieje w holu budynku, co dodatkowo pozytywnie wpływa na jej wizerunek;
Stanowisko pracy - nawiązuje do idei 'co-workingu', czyli specjalnie zaaranżowanej przestrzeni biznesowej, w której
wspólnie funkcjonują przedstawiciele kilku firm. Stanowisko pracy obejmuje dostęp do własnego miejsca pracy w dni
powszednie, w godzinach pracy biura, a także możliwość zarejestrowania firmy pod prestiżowym adresem w
centrum Warszawy oraz odbiór i obsługę korespondencji. Ponadto nasi Klienci otrzymują dostęp do pełnej
infrastruktury biurowej, Internetu, a także dedykowany numer telefonu stacjonarnego.
Oferta skonstruowana jest w taki sposób, aby zapewnić Państwu wygodę i łatwość zarówno przy rejestracji firmy
jak i prowadzeniu biura na wysokim poziomie. Dążymy do tego, aby nasi Klienci mogli skoncentrować się na
własnym biznesie i dlatego oferujemy kompleksową obsługę administracyjną obejmującą:
wynajem salki konferencyjnej, w opcji ze sprzętem multimedialnym,
obsługę sekretariatu firmy oraz połączeń telefonicznych,
obsługę spotkań biznesowych i catering
prowadzenie księgowości oraz kadr,
wsparcie gospodarczo-prawne:
a)założenie firmy(S.A., Sp. z o.o., Działalności gospodarczej), b) rejestrację zmian/wpisóww KRS, REGON, US,
ZUS czy KW, c) organizację niezbędnych odpisów i zaświadczeń z urzędów.

