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Jakie problemy ma dziś najemca biura:

Ograniczony budżet na wynajem biura

Ograniczona powierzchnia, uniemożliwiająca łatwe 
skalowanie firm

Poczucie marnowania zasobów firmy na 
zarządzanie biurem

Brak elastycznych warunków wynajmu 
(miejsce oraz czas najmu)



Nasze rozwiązanie:

Subskrypcja na biuro



Rynek biur na wynajem – analiza

Rynek biur na wynajem od kilku lat zalicza nieprzerwane 
wzrosty. Szacuje się, że na koniec 2020 roku w samej 
Warszawie przestrzeń biurowa wzrośnie z 79 tyś. m2 
do ponad 150 tyś. 

Z roku na rok rośnie liczba małych i średnich firm 
oraz ludzi pracujących zdalnie – generuje to popyt 

na niewielkie biura oraz przestrzenie coworkingowe.

Światowa wartość rynku biur coworkingowych 
szacowana jest na 29 miliardów USD

86% właścicieli coworków na świece przewiduje 
zwiększenie liczy klientów oraz zysków w roku 2020 

w stosunku do roku poprzedniego według Deskmag.



Czym jest subskrypcja na biuro:

Dostępność – biura w całej Polsce w ramach 
jednego abonamentu

Elastyczność – przyjdź i pracuj lub wynajmij na 
dłuższy okres

Automatyzacja – załatwiaj sprawy zdalnie, 
jak chcesz i kiedy chcesz

Przestrzeń zawsze dopasowana do potrzeb



Tworzymy sieć, która pozwoli na to, 
aby nasi klienci już nigdy nie musieli 
martwić się o swoje biura.



Kluczowe informacje  
o Office&Cowork Centre

Na rynku od marca 2017 roku


43 biura w całej Polsce


Ponad 130 klientów


95% zajętych biurek


Rokrocznie wzrost przychodu o prawie 100%


Biznes odporny na kryzys (COVID-19)


Rosnąca świadomość klientów  
na temat usługi subskrypcji na biuro


Współpracujemy z NGO w całej Polsce
 W 3 lata od czasu emisji spółka  
chce pozyskać 400 biur w Polsce.

75 % (budżetu zbiórki) będzie 
przeznaczone na przejęcia i akwizycje 
– w oparciu o dział marketingu 
 !



Kim jest nasz klient:
startupy IT


lokalne firmy (głównie mikro i małe przedsiębiorstwa)


oddziały międzynarodowych firm i korporacji


freelancerzy


organizacje non-profit


firmy szkoleniowe oraz organizatorzy konferencji




Współpracujemy m.in. z



Łukasz Kaleta

Darek Sieczka

Damian Podlewski

Wiceprezes Zarządu Office&Cowork 
Centre. Przedsiębiorca z 14-letnim 
doświadczeniem biznesowym.



Członek Rady nadzorczej spółki Columbus 
Energy S.A. - najlepszej spólki New 
Connect 2019 roku,

Członek Rady nadzorczej spółki Nexity 
Global S.A. 



Współzałożyciel oraz założyciel takich firm 
jak LoveKrakow sp. z o.o., ART-Tech czy 
też Redi sp. z o.o.



Zaangażowany społecznie w Fundację 
Polska Innowacyjna, która ma na celu 
zbudowanie w Polsce prywatnej uczelni 
przyszłości, która znajdzie się w TOP 100 
najlepszych uczelni świata.



Prywatnie zapalony gracz squasha oraz 
gier strategicznych. 


Prezes Zarządu

Współzałożyciel  firmy Office&Cowork 
Centre. 

Wizjoner i biznesmen: wprowadził na rynek 
nową firmę 

Od 10 lat prowadzi z sukcesami działalność 

w branży automotive 



Hobbystycznie pasjonuje się sportem i 
podróżami. Jest również sędzią narciarskim.   
Jego pupilem 

i wiernym towarzyszem jest pies Kokos. 

 


Office Manager w firmie Office&Cowork 
Centre.



Nadzoruje funkcjonowanie biur, elastycznie 
dopasowuje aranżacje nowych lokalizacji 

z dbałością o każdy szczegół.  Zajmuje się 
promocją i wdrażaniem dodatkowych 
rozwiązań, 

a także bezpośrednią współpracą z Klientem.

 

Posiada szerokie doświadczenie z zakresu 
organizacji imprez sportowych, krajowych

 i międzynarodowych.  Jest wolontariuszem 
Olimpiad Specjalnych Polska i czynnie 
wspiera osoby niepełnosprawne.


Zespół



Pozyskany kapitał będzie 
zainwestowany na następujące cele:

Celem biznesowym jest pozyskanie 1 000 000 € 
równoznaczne z oddaniem 10% akcji na rozwój organizacji.

Stworzenie struktury i rozwoju organizacji i systemu zarządzania 
funkcjonowania w skali ogólnopolskiej


Stworzenie działu sprzedaży ogólnopolskiej, którego celem będzie 
pozyskiwanie nowych klientów z całej Polski


Fuzje i przejęcia firm działających w modelu podobnym do naszego


Stworzenie (koncepcja, rozwój, prototypowanie, wdrażanie  
i usprawnianie) aplikacji- serwisu do szybkiej rezerwacji biur  
(biuro na żądanie)




Plan na exit dla inwestorów

Debiut spółki na NewConnect 


Sprzedaż części firmy do dużego inwestora 
strategicznego w przyszłości


Alternatywą dla naszych inwestorów będzie zawsze 
możliwość wymiany akcji na usługi w naszych biurach, 
takie jak wynajmy sal oraz biur.

 

Planujemy dwie strategie dla naszych inwestorów oraz jedną alternatywną:



Dziękuję za uwagę!
Zapraszam do kontaktu:



Łukasz Kaleta

lukasz@tupopracujesz.pl
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