Wirtualne biuro

Masz firmę, ale chcesz zredukować koszty dotyczące obsługi biura i zatrudnienia
pracowników?
Masz firmę, ale nie posiadasz stałej siedziby, a nie chcesz ponosić kosztów
związanych z wynajmem lokalu?
Wirtualne Biuro BROst® lub Biuro BROst® na wynajem pomoże Ci rozwiązać te problemy.
Skorzystaj z Wirtualnego Biura BROst® Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej w
Łodzi.
Lata doświadczeń na rynku szeroko pojmowanych usług informatycznych i szkoleniowych
umożliwiły firmie BROst® stworzenie oferty idealnie dostosowanej do potrzeb, stawiającej
przede wszystkim na jakość i zadowolenie Klienta.
Wirtualne biuro to idealne rozwiązanie zarówno dla firm wchodzących na rynek, jak również
dla tych, którzy chcą otworzyć nowe oddziały firmy, nie mają stałej siedziby i nie chcą
ponosić wielkich kosztów związanych m.in. z wynajęciem lokalu, utrzymaniem biura i
zatrudnianiem personelu. Wirtualne biura zapewniają rejestrację przedsiębiorstwa pod swoim
adresem.
Wirtualne biuro w BROst® to gwarancja łatwego, wygodnego i taniego prowadzenia
działalności gospodarczej.
Poza wynajmem adresu profesjonalnie i kompetentnie zajmiemy się:
założeniem skrzynki mailowej, odbiorem i obsługą poczty e-mail,
obsługą korespondencji, połączeń telefonicznych, faksów Państwa firmy,
w przypadku nowych firm rejestracją podmiotów gospodarczych w US, ZUS, GUS
założeniem rachunku bankowego
wyrabianiem pieczątek, wizytówek itp.
zapewniamy miejsce do przechowywania dokumentów
zapewniamy wparcie informatyczne
pomożemy w kwestiach organizacyjnych np. przy organizacji spotkań biznesowych.
Mimo, że jesteśmy wirtualnym biurem możecie Państwo w umówionych godzinach
korzystać z pomieszczeń biurowych, sal szkoleniowych i konferencyjnych,
zapewnimy również miejsce spotkań Państwa z Kontrahentami – posiadamy do
dyspozycji salę szkoleniową/konferencyjną oraz dostęp do komputerów i oddzielne
stanowiska pracy.
Oferujemy pomoc lub stworzenie strony internetowej www Państwa firmy
Strona internetowa jest nieodzownym elementem wizerunku każdego przedsiębiorstwa.
Strona musi być nie tylko elementem informacyjnym, ale przede wszystkim powinna
przyciągać uwagę potencjalnych klientów i wyróżniać daną firmę spośród innych na rynku.
Skuteczna i dobrze zaprojektowana strona internetowa może stać się przyczyną sukcesu
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biznesowego firmy.
KORZYŚCI Z WIRTUALNEGO BIURA:
• znaczny spadek kosztów utrzymania biura,
• spadek kosztów związanych z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom,
• uproszczenie w wypromowaniu firmy,
• elastyczność w kwestii lokalizacji,
• podwyższenie prestiżu firmy,
• doświadczenie i bezpieczeństwo,
• profesjonalny personel,
• anonimowość prywatnych danych,
• szereg dodatkowych usług administracyjnych
Adres wirtualnego biura oraz biura BROst® Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej.
Biuro mieści się w spokojnej okolicy w Łodzi, przy Al. Politechniki 44 lok. 11U.
W ramach wirtualnego biura oferujemy Państwu:
Adres do wynajmu siedziby firmy
Adres korespondencyjny
Obsługa korespondencji, listy zwykłe, polecone, przesyłki kurierskie
Informowanie o odbiorze korespondencji, mailowe powiadomienia
Skanowanie korespondencji i przesyłanie na wskazany adres e-mail
Przesyłanie odebranej korespondencji na wskazany adres (raz na miesiąc)
Dostęp do biura w godzinach pracy
Obsługa sekretariatu (w tym obsługa poczty e-mail, telefonów itp.)
Wsparcie informatyczne
Dostęp do Sali szkoleniowe/konferencyjnej (5 h w cenie pakietu)
Umieszczenie logo i zakładki firmy na stronie wirtualnego biura

Zapraszamy do kontaktu
brost.centrum@gmail.com

pod

numerem

telefonu

603650065

lub

e-mail:
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