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Biuro idealne.
Twoje biuro, nasze rozwiązania.
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Jak nie przepłacać za biuro?

Jak poprawić efektywność pracowników?

Jak pozyskać i zatrzymać najlepszych?

Jakie warunki umowy dadzą  
swobodę decyzji w okresie najmu?

Jak zagwarantować płynność  
operacji w czasie rearanżacji  
lub zmiany biura?
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Dynamika współczesnego biznesu 
wymaga od Ciebie ciągłych zmian 
w środowisku pracy: potrzebujesz nowego 
biura, lepszych warunków finansowych, 
większego komfortu i efektywności pracy.

Proponujemy najlepsze na rynku rozwiązania,  
aby pomóc Ci zaoszczędzić czas i ograniczyć koszty. 

Oferujemy cały pakiet usług: od poszukiwania 
powierzchni biurowej, negocjacji warunków najmu, 
przez strategię środowiska pracy, zieloną certyfikację, 
doradztwo techniczne i analizę kosztów, projektowanie,  
po pełną aranżację biura. 

Możesz wybrać jedną usługę, kilka lub cały pakiet.

A zatem…  
w czym możemy Ci pomóc?
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Twoje biuro.
Nasze  
rozwiązania.

PRODUKTYWNOŚĆ
• zdrowe i komfortowe warunki pracy
•  efektywna komunikacja  

między zespołami
• wysoka wydajność pracowników

TALENTY
•  pozyskanie i utrzymanie  

najlepszych pracowników
•  lokalizacja atrakcyjna dla pracowników
•  biuro jako wyróżnik firmy  

na tle konkurencji

OSZCZĘDNOŚCI
• najlepsze warunki finansowe
•  wielkość biura dopasowana  

do potrzeb firmy
• koszty aranżacji pod kontrolą 
• biuro tanie w użytkowaniu 
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OSZCZĘDNOŚCI
• najlepsze warunki finansowe
•  wielkość biura dopasowana  

do potrzeb firmy
• koszty aranżacji pod kontrolą 
• biuro tanie w użytkowaniu 

ELASTYCZNOŚĆ
•  przestrzeń zmieniająca się  

razem z firmą
•  warunki umowy zapewniające  

swobodę decyzji w okresie najmu
• uniknięcie uciążliwych rearanżacji biura

KULTURA 
ORGANIZACJI 
•  biuro podkreślające kulturę organizacji  

lub wspierające jej zmianę
• proekologiczne rozwiązania
•  certyfikacja biura w systemie  

LEED/BREEAM

BEZPIECZEŃSTWO 
•  gwarancja ciągłości operacji w czasie 

rearanżacji lub zmiany biura

•  bezpieczeństwo pracowników  
i poufność danych 

•  zapewnienie ciągłości dostaw energii  
oraz pracy instalacji budynkowych
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Możesz to zmienić. 

Zidentyfikowaliśmy trzy najważniejsze obszary poprawy 
efektywności środowiska pracy:

KREATYWNOŚĆ – NOWE IDEE
Przykładowe rozwiązania: nieszablonowe pokoje do pracy kreatywnej,  
burzy mózgów, tablice i powierzchnie do wymiany pomysłów

KONCENTRACJA – LEPSZE ROZWIĄZANIA
Przykładowe rozwiązania: jednoosobowe pokoje do pracy w skupieniu,  
strefy pracy cichej, biblioteki 

KOMUNIKACJA – WYMIANA INFORMACJI
Przykładowe rozwiązania: przestronne kuchnie,  
strefy do nieformalnych spotkań, strefy relaksu

Dopasuj biuro do Twojej firmy,  
nie odwrotnie. 
Od wielu lat pomagamy tworzyć biura  
przyjazne pracownikom.
Określ, co tworzy wartość Twojej organizacji. 
Wybierz z nami najlepsze rozwiązania 
przestrzenne i technologiczne dla Twojej firmy.

76% czasu, który spędzamy w pracy 
generuje jedynie 26% wartości  
dla firmy.
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A N K I E TA

A jakie jest Twoje biuro…?

Czy podoba Ci się obecna lokalizacja Twojego biura?

Czy jesteś pewien, że płacisz rynkowy czynsz?

Czy infrastruktura w budynku spełnia wszystkie Twoje oczekiwania?

 Czy obecne wyposażenie Twojego biura jest dokładnie takie,  
jakiego oczekują pracownicy?

Czy jesteś przekonany, że biuro Twojej firmy zapewnia  
wysoki komfort pracy i podnosi produktywność?

Czy w Twoim biurze istnieją przestrzenie do różnych typów pracy?

Czy pracownicy Twojej firmy są bardzo zadowoleni z obecnego biura?

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia JLL.
Pomyśl o zmianie swojego biura już dziś.
Jeżeli chciałbyś przeprowadzić wstępne badanie potrzeb pracowników  
Twojej firmy, skontaktuj się z nami: anna.bartoszewicz-wnuk@eu.jll.com 
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TAK NIE
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twój najlepszy serwis  
o rynku nieruchomości 
biurowych

JLL

Warsaw Spire 
Plac Europejski 1 
00-844 Warszawa
tel: +48 22 167 0000

Skontaktuj się z nami.

Anna Bartoszewicz-Wnuk
National Director
JLL
anna.bartoszewicz-wnuk@eu.jll.com
+48 600 303 778
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