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C’office Coworking I Business Hub Piaseczno, to nowoczesna i atrakcyjna przestrzeń 
biurowa dla początkujących startup’ów, freelancerów oraz przedsiębiorców, którzy mogą 
wynająć pojedyncze miejsce do pracy dla siebie lub zespołu bez ponoszenia stałych 
kosztów biura. 

Prestiżowa lokalizacja, w Piasecznie obok Urzędu Gminy i Sądu. Nie stojąc w korku 
dojedziesz do nas szybko z centrum Warszawy autobusem lub samochodem korzystając z 
darmowego parkingu.

Przyjdź na dzień próbny, popracuj u Nas i zostań na dłużej!



Znajdziesz u nas sale do spotkań biznesowych, konferencji i szkoleń wraz z kompleksową
obsługą recepcyjną i nowoczesnym zapleczem biurowym. Jeśli masz ochotę popracować
w przyjemnym otoczeniu, wyjść z domu, spotkać się z kontrahentem w profesjonalnym
otoczeniu czy przeprowadzić szkolenie dla większej grupy osób, to przyjdź do nas!

W przerwach odpoczniesz w strefie chillout’u z biblioteką biznesową oraz skorzystasz
z eventów networking’owych rozwijając biznes i swoje kompetencje.

Możesz również skorzystać z Wirtualnego biura rejestrując u nas adres swojej firmy.
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Coworking
Twoje miejsce do pracy

WSZYSTKO W CENIE BIURKA

▪ Hot desk lub biurko dedykowane

▪ Wi-Fi 

▪ 2 x LED Tv & Flipchart

▪ Drukarka I wyposażenie biurowe

▪ Darmowy parking

▪ Kuchnia & aromatyczna kawa

▪ Strefa Chillout & Networking

▪ Biblioteka

▪ Wsparcie recepcji i Community Managera



Pakiet 10 dni/m

499,-

Hot DESK
Biurko kiedy potrzebujesz

To rozwiązanie dla osób, które nie potrzebują
biura na stałe lub są przejazdem.
Wybierz dowolne miejsce pracy w strefie
wspólnej lub chillout. Pracuj wygodnie
z nowoczesnym wnętrzu i korzystaj
z profesjonalnego zaplecza biura.

W przerwach napij się aromatycznej kawy
i skorzystaj z biblioteki biznesowej.

Pakiet Godzinowy

20,-

Pakiet 5 dni/m

299,-



Biurko Dedykowane
Twoje miejsce do pracy

Elastyczne rozwiązanie bez stałych kosztów.
Gwarantujemy miejsce pracy dla Ciebie
lub zespołu. W pakiecie otrzymasz dodatkowo
szafkę oraz dostęp do sali konferencyjnej.
Jeśli zdecydujesz się na rejestrację firmy pod
naszym adresem otrzymasz Wirtualne biuro
GRATIS.

W cenie otrzymasz również Pakiet Członkowski
uprawniające Cię do udziału w spotkaniach
networkingowych oraz rabat warsztaty biznesowe
i usługi konsultingowe.

Pakiet Full Time

799,-



C’office

Wirtualne Biuro  adres twojej firmy



Wirtualne Biuro
Adres do Twojej Firmy

ABONAMENT

▪ Adres rejestracyjny i korespondencyjny firmy

▪ Odbieranie poczty bez limitu

▪ Powiadomienie SMS – List & Przesyłka

▪ Przyjmowanie & wysyłka paczek – max. 20 szt.

▪ Wysyłka poczty na wskazany adres x miesiąc

▪ Rabat na Biuro księgowe oraz biuletyn
księgowo-podatkowy

▪ Godzinę w coworkingu na spotkanie
biznesowe

▪ Wsparcie Wirtualnej Asystentki podczas
kontroli urzędowych



Wirtualne biuro
Skrytka pocztowa – odbiór korespondencji

Jeśli chcesz umieścić adres do korespondencji
w mediach społecznościowych lub na stronie
internetowej, to skorzystaj z naszej usługi i nie
publikuj w internecie adresu domowego.
Powiadomimy Cię smsem o nadejściu poczty.
Odwiedź nas i odbierz swoją pocztę
w dowolnym momencie PN-PT 9.00-21.00

Pakiet Skrzynka

poczta

79,-
129/M



Wirtualne biuro
Adres Twojej firmy dla urzedu, klientów i dostawców

Pakiet Start

poczta

99,-
149/M

Zarejestruj swoją firmę pod naszym
adresem.
Zostaw nam obsługę Twojej firmy,
a sam rozwijaj biznes. Przyjmiemy
twoją pocztę i przesyłki i powiadomimy
cię sms o jej odebraniu. Jesteśmy do
dyspozycji urzędów, listonosza i kuriera.

W ramach pakietu otrzymasz 1h x M 
coworkingu na spotkania z klientem, 
współpracownikiem lub 
przedstawicielami urzędów. 
Możesz również skorzystać z rabatu
na usługę Biura księgowego.



Wirtualne biuro
Adres Twojej firmy dla urzedu, klientów i dostawców

Pakiet Partner

Adres + 

przesylki kurierskie

179 ,-
199/M

Zarejestruj swoją firmę pod naszym
adresem.
Zostaw nam obsługę Twojej firmy,
a sam rozwijaj biznes. Przyjmiemy
twoją pocztę i przesyłki i powiadomimy
cię sms o jej odebraniu. Jesteśmy do
dyspozycji urzędów, listonosza i kuriera.

W ramach pakietu otrzymasz 1h x M 
coworkingu na spotkania z klientem, 
współpracownikiem lub 
przedstawicielami urzędów. 
Możesz również skorzystać z rabatu
na usługę Biura księgowego.

Pakiet Lite

Adres + 

korespondencja

129 ,-
179/M
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Sale konferencyjne

Potrzebujesz sali do telekonferencji lub spotkać
się z klientem w poufnej atmosferze.

Chcesz zorganizować szkolenie, spotkanie
firmowe lub event do 80 osób, to ta oferta jest
dla Ciebie.
Zapewniamy obsługę recepcyjną: przyjmiemy
Twoich gości, zajmiemy się serwisem kawowym
i cateringiem.

Zaplecze biurowe i nowoczesne wyposażenia sal
jest do Twojej dyspozycji:

▪ Projektor Led TV

▪ Flipchart/ White board

▪ Nagłośnienie

▪ Wi-Fi i bezpłatny parking



Sala Business
2 - 4 osoby I ustawienie konferencyjne

Pakiet Godzinowy

45,-

▪ Projektor LED TV
▪ Flipchart/ White board
▪ Wi-Fi

▪ Serwis kawowy: kawa, herbata, woda
▪ Obsługa recepcyjna gości
▪ Zaplecze biurowe do dyspozycji
▪ Bezpłatny parking



Sala Prestiz
12 - 14 osoby I ustawienie konferencyjne

20 osób I ustawienie teatralne

Pakiet Godzinowy

75,-

▪ Projektor LED TV
▪ Flipchart/ White board
▪ Wi-Fi

▪ Obsługa recepcyjna gości
▪ Zaplecze biurowe do dyspozycji
▪ Bezpłatny parking

Serwis kawowy na życzenie:
▪ Kawa, herbata, woda – 10,- os.
▪ Kawa, sok i ciasteczka – 15,- os.
▪ Breakfast Catering – 27,- os.
▪ Lunch Catering – 35,- os.

Pakiet dzienny

550,-



Sala Event
145 m2 I 80 osób I ustawienie teatralne

Pakiet Godzinowy

150,-

▪ 2 x Projektor LED TV
▪ Flipchart/ White board
▪ Wi-Fi
▪ Nagłośnienie

▪ Obsługa recepcyjna gości
▪ Bezpłatny parking
▪ Zaplecze biurowe do dyspozycji

Serwis kawowy na życzenie:
▪ Kawa, herbata, woda – 10,- os.
▪ Kawa, sok i ciasteczka – 15,- os.
▪ Breakfast Catering – 27,- os.
▪ Lunch Catering – 35,- os. 
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Podcast & Webinar

Studio

Nagrywasz webinary lub live, potrzebujesz
atrakcyjnego wnętrza i stabilnego internetu?

Chcesz nagrać podcast, ale nie masz sprzętu
i cichego miejsca?

Ta oferta jest dla Ciebie! Przygotuj się
merytorycznie, a my zapewnimy przestrzeń,
sprzęt, oświetlenie i obsługę techniczną.



Podcast studio

Podcast nagranie

89,-

▪ Mikser + 2 Mikrofony strumieniowe
z filtrem

▪ Słuchawki

▪ Komputer – oprogramowanie
Audacity lub Ableton

▪ Wsparcie techniczne & Przewodnik
- pierwsze kroki

▪ Sala konferencyjna

▪ Kawa & Herbata do dyspozycji

▪ Obróbka nagrania 300,- /60 min
▪ Czyszczenie

▪ Stworzenie okładki + intro muzyczne



Webinar i Live studio

Webinar nagranie

Sala + nagranie

45,-

▪ Sala konferencyjna

▪ Stabilne łącze Wi-Fi

▪ Tv & Flipchart do dyspozycji

▪ Wsparcie techniczne

▪ Kawa & Herbata do dyspozycji

Dodatkowy sprzęt 15/H

▪ Lampa

▪ Kamerka internetowa

Web platforma 

3 prelegentów + 

100 uczestników

Mailing, Obróbka 

nagrania i streming

350,-



ETYKIETA CO-WORK 
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Coworking   Business Hub Piaseczno

Ul. Kościuszki 10 Lok. 1

05-500 Piaseczno

Tel: 515 083 616

Otwarte  Pn. – Pt. 9.00 – 21.00

W weekend Zrób Rezerwacje 

otworzymy dla ciebie !


