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WIRTUALNE BIURO

Witamy
Otwierasz firmę? Nie chcesz rejestrować firmy w swoim domu? Nie chcesz łączyć tej sfery z pracą? A może
po prostu chcesz obniżyć koszty wynajmu i obsługi biurowej? W takich przypadkach Wirtualne biuro jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie i Twojej Firmy.
W ciągu ostatnich lat można zauważyć rosnące zainteresowanie usługą jaką jest Wirtualne biuro. Korzystają z niej małe
jak i również duże firmy, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą. Jest to wynikiem wielu korzyści płynących
z prowadzenia e-biura. Nasza oferta obejmuje pełen pakiet usług przydatnych przy prowadzeniu firmy. Oferujemy prestiżową lokalizację w Centrum Czeladzi oraz profesjonalną obsługę sekretarską. Dzięki doświadczeniu pracowników,
naszym klientom zapewniamy maksymalny komfort prowadzenia działalności poprzez przejęcie ich obowiązków związanych z administracyjną stroną prowadzenia firmy, co pozwoli Przedsiębiorcom skupić się wyłącznie na efektywnym
rozwoju Ich firmy.
Zakres usług jest tak opracowany, aby klienci mogli maksymalnie czerpać z korzyści wynikających z usług outsourcingu,
otwartych na nowoczesne systemy zarządzania jakością, pragnących gwarancji realizowanej usługi.

CZYM JEST WIRTUALNE BIURO?
Definicja wirtualnego biura mówi, że jest to usługa polegająca na pełnym outsourcingu obsługi biurowej bez konieczności
fizycznej obecności przedsiębiorstwa w danym miejscu.
Usługa ta umożliwia znaczną redukcję kosztów związanych z wynajmem lokalu i obsługą biurową, przy zachowaniu najwyższej jakości usług. Wirtualne biura zapewniają rejestrację przedsiębiorstwa pod swoim adresem, dzięki czemu osoby
prowadzące działalność w domu lub też mobilni specjaliści zyskują prestiżowy adres dla swojej firmy.
Idea wirtualnego biura narodziła się w 1994 roku. Ralph Gregory na podstawie własnych obserwacji doszedł do wniosku,
że szerokie grono przedsiębiorców nie potrzebuje prowadzenia własnego biura i nie chce płacić wysokich stawek za
czynsz. Chcąc ułatwić funkcjonowanie podmiotów gospodarczych stworzył własną firmę outsourcingową (The Virtual
Office, Inc.), która już w 1995 roku cieszyła się dużą ilością klientów i odnosi sukcesy do dnia dzisiejszego.

WIRTUALNE BIURO – DLA KOGO?
Wirtualne biuro to idealne rozwiązanie dla tych wszystkich firm biznesowych, którym zależy na redukcji kosztów związanych z prowadzeniem firmy, potrzebujących profesjonalnej obsługi biurowej oraz pragnących budowania prestiżowego
wizerunku.

More than just an office

Rynek2.pl

WIRTUALNE BIURO
KORZYŚCI Z WIRTUALNEGO BIURA
Najbardziej wymagający przedsiębiorcy mogą skorzystać z wielu zalet jakie niesie ze sobą e-biuro, a są to:

KOMPLEKSOWOŚĆ OFERTY
Podstawową usługą wirtualnego biura jest udostępnienie adresu w celu rejestracji firmy. Oprócz tego oferty obejmują
pełną obsługę sekretarską i korespondencyjną, możliwość wynajmu biur oraz sal konferencyjnych, a ponadto doradztwo
w wielu dziedzinach. Krótko mówiąc w ofercie znajdziemy kompleksową obsługę biura. Co więcej, wirtualne biura dopa
sowują wachlarz swoich usług do indywidualnych potrzeb, tak aby móc sprostać oczekiwaniom każdego klienta.

SPADEK KOSZTÓW
Każdy przedsiębiorca wie, że wynajem tradycyjnego biura to duże wyzwanie finansowe, na które nie wszyscy mogą sobie
pozwolić, zwłaszcza na początku działalności, kiedy przychody są jeszcze niskie. Osoby, które zdecydują się na skorzystanie z usług wirtualnego biura, w jednym miejscu otrzymują prestiżowy adres, dostęp do pełnej infrastruktury biurowej,
możliwość wynajmu sali konferencyjnej oraz wiele innych usług niezbędnych do funkcjonowania firmy, ponosząc dużo
niższe koszty, a co więcej oszczędzając przedsiębiorcom dużo czasu i stresu.

PROFESJONALNY PERSONEL
Wirtualne biura zatrudniają wykwalifikowany personel, który pozostaje do dyspozycji Przedsiębiorcy. Są to osoby wy
kształcone, komunikatywne, rzetelne oraz zdyscyplinowane. Jest to profesjonalny personel, jaki Przedsiębiorca otrzymu
je za dużo mniejsze koszty, aniżeli poniósłby przy zatrudnieniu pracowników w tradycyjnym biurze.

NOWOCZESNOŚĆ I PRESTIŻ
Wirtualne biuro jest rozwiązaniem, które w nowoczesny, wygodny oraz tani sposób, pozwoli osiągnąć wyznaczone cele.
Doda Państwa Firmie prestiżu, zapewni profesjonalizm oraz gwarancję jakości wykonywanych usług, co Państwu pozwo
li skupić się na efektywnym rozwoju przedsiębiorstwa.
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USŁUGI JAKIE ŚWIADCZYMY:
• wynajem powierzchni biurowych i handlowo-usługowych
• wynajem adresu do rejestracji firmy,
• wynajem adresu do korespondencji,
• indywidualne numery telefoniczne,
• odbiór telefonów i faksów,
• odbiór i przesyłanie korespondencji,
• odbiór i obsługę skrzynki mailowej,
• skrzynki e-mail we własnej domenie w systemie Microsoft Exchange w wybranych planach taryfowych,
• skrytkę pocztową,
• obsługę prawną i księgową,
• wsparcie księgowe, prawne, informatyczne,
• przechowywanie dokumentów,
• założenie rachunku firmowego,
• wynajem sal na spotkania biznesowe,
• wynajem biurek dla freelancerów lub na coworking,
• tworzenie biznesplanów,
• wyrabianie pieczątek, wizytówek i innych elementów systemu identyfikacji wizualnej,
• opracowanie corporate ID (logotypy, dokumenty firmowe, wizytówki, kalendarze itp. – projekt i wydruk),
• projekt i wydruk innych materiałów graficznych.
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CENNIK WIRTUALNE BIURO
W zakresie wirtualnego biura oferujemy trzy podstawowe pakiety usług:
PAKIET START

PAKIET STANDARD

PAKIET BUSINESS

• prestiżowy adres do rejestracji firmy,

• prestiżowy adres do rejestracji firmy,

• prestiżowy adres do rejestracji firmy,

• adres do korespondencji,

• adres do korespondencji,

• adres do korespondencji,

• odbiór korespondencji przychodzącej,

• odbiór korespondencji przychodzącej,

• odbiór korespondencji przychodzącej,

• przechowywanie korespondencji do 2
miesięcy,

• przechowywanie korespondencji do 3
miesięcy,

• przechowywanie korespondencji do 3
miesięcy,

• informacja o odebranej korespondencji
na wskazany adres e-mail,

• informacja o odebranej korespondencji
na wskazany adres e-mail,

• informacja o odebranej korespondencji
na wskazany adres e-mail,

• możliwość odbioru korespondencji
osobiście w siedzibie firmy lub wysyłka
listem priorytetowym na wskazany adres
(raz w miesiącu):

• możliwość odbioru korespondencji
osobiście w siedzibie firmy lub wysyłka
listem priorytetowym na wskazany adres
(2 razy w miesiącu):

• możliwość odbioru korespondencji
osobiście w siedzibie firmy lub wysyłka
listem priorytetowym na wskazany adres
(4 razy w miesiącu):

• przesyłka do 350 g w ramach pakietu,

• przesyłka do 350 g w ramach pakietu,

• przesyłka do 350 g w ramach pakietu,

• przesyłka powyżej 350 g + opłaty
pocztowe,

• przesyłka powyżej 350 g + opłaty
pocztowe,

• przesyłka powyżej 350 g + opłaty
pocztowe,

• możliwość posługiwania się adresem
do celów prowadzenia działalności oraz
reklamy

• skanowanie poczty przychodzącej
i przesyłanie na wskazany adres e-mail
(do 50 stron miesięcznie),

• skanowanie poczty przychodzącej
i przesyłanie na wskazany adres e-mail
(bez ograniczeń),

• możliwość posługiwania się adresem
do celów prowadzenia działalności oraz
reklamy,

• możliwość posługiwania się adresem
do celów prowadzenia działalności oraz
reklamy,

• sala na spotkania biznesowe (2 godz.
w miesiącu)

• odbiór i obsługa skrzynki mailowej,
• nadanie numeru fax i przesyłanie
wiadomości na wskazany adres e-mail,
• sala na spotkania biznesowe (6 godz.
w miesiącu)

OKRESY
PŁATNOŚCI

CENA ZA MIESIĄC

płatność
miesięczna

59 zł

99 zł

159 zł

płatność za
6 miesięcy

56 zł

95 zł

154 zł

płatność za
12 miesięcy

55 zł

94 zł

152 zł

Uwaga: wszystkie podane ceny są cenami netto.
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CENNIK WIRTUALNY SEKRETARIAT
W zakresie wirtualnego sekretariatu oferujemy dwa podstawowe pakiety usług:
SEKRETARIAT STANDARD

SEKRETARIAT BUSINESS

• nadanie indywidualnego numeru telefonu,

• nadanie indywidualnego numeru telefonu,

• obsługa telefonu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 16:00 (w ramach pakietu 50 odebranych połączeń przychodzących w miesiącu),

• obsługa telefonu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 16:00 (w ramach pakietu 100 odebranych połączeń przychodzących w miesiącu),

• informowanie drogą mailową o każdym odebranym połączeniu,

• informowanie drogą mailową o każdym odebranym połączeniu,

• sporządzanie notatek z przychodzących połączeń telefonicznych
oraz przesyłanie ich na wskazany adres mailowy

• sporządzanie notatek z przychodzących połączeń telefonicznych
oraz przesyłanie ich na wskazany adres mailowy,
• przekazywanie dzwoniącemu uzgodnionej wcześniej informacji
o firmie,
• możliwość oddzwonienia w imieniu Klienta,
• możliwość umawiania spotkań

CENA ZA MIESIĄC
109 zł

199 zł

Uwaga: wszystkie podane ceny są cenami netto.
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ADRES DO KORESPONDENCJI
Jeśli nie chcą Państwo rejestrować firmy pod naszym adresem, jest możliwość wynajęcia samego adresu korespondencyjnego. Pakiet ten obejmuje:
ADRES DO KORESPONDENCJI
• adres do korespondencji,
• odbiór korespondencji przychodzącej,
• przechowywanie korespondencji do 2 miesięcy,
• informacja o odebranej korespondencji na wskazany adres e-mail,
• możliwość odbioru korespondencji osobiście
w siedzibie firmy lub wysyłka listem priorytetowym na wskazany adres (raz w miesiącu):
• przesyłka do 350 g w ramach pakietu,
• przesyłka powyżej 350 g + opłaty pocztowe,
• skanowanie korespondencji na życzenie (do 30 skanów miesięcznie)

CENA ZA MIESIĄC
49 zł
Uwaga: wszystkie podane ceny są cenami netto.
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CENNIK USŁUG DODATKOWYCH
• skrytka pocztowa – 30,00 zł/miesiąc,
• wynajem sali konferencyjnej:
» pierwsza godzina – 40,00 zł,
» każda kolejna rozpoczęta godzina – 35,00 zł
• biurko na godziny:
» pierwsza godzina – 25,00 zł,
» każda kolejna rozpoczęta godzina – 20,00 zł
• tworzenie biznesplanów – cena indywidualna,
• wyrabianie pieczątek, wizytówek i innych elementów systemu identyfikacji wizualnej – cena indywidualna,
• opracowanie corporate ID (logotypy, dokumenty firmowe, wizytówki, kalendarze itp. – projekt i wydruk) –
cena indywidualna,
• projekt i wydruk innych materiałów graficznych – cena indywidualna,
• skanowanie poczty ponad wykupiony limit - 1 zł/strona,
• przekazywanie poczty ponad wykupiony limit - 10 zł + opłaty pocztowe,
• odbieranie połączeń przychodzących ponad wykupiony limit – 4 zł/połączenie.

UWAGA!
Ceny naszych pakietów są orientacyjne. Dajemy możliwość wyboru dowolnych wariantów i dopasowania oferty
do potrzeb klienta. Proszę przedstawić usługi jakie Państwo potrzebują, a my przygotujemy indywidualny pakiet,
pozwalający wykorzystać nasze możliwości i potencjał przy minimalnych kosztach.
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More than just an office
with everything you need to succeed
Kontakt
Jeśli masz pytania dotyczące naszych usług, skontaktuj się z nami.

Dane adresowe:
ul. Rynek 2
41-250 Czeladź
tel: 32 700 70 20
e-mail: biuro@rynek2.pl

Godziny pracy biura:
Poniedziałek-Piątek: 8:00 – 16:00

Rachunek bankowy:
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
ul. Małachowskiego 7, 41-200 Sosnowiec
IBAN: 45 1050 1360 1000 0090 3074 8058 PLN
23 1050 1360 1000 0090 3074 8066 EUR
SWIFT: INGBPLPW

The Solutions for Business Company Sp. z o.o. S.K.A.
Rynek 2, 41-250 Czeladź, tel.: +48 43 655 74 73, faks: +48 43 656 44 73
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000409376 | NIP 6462927125 | Regon 242845655 | Kapitał Zakładowy i Zapasowy 1.026.817,90 PLN
www.tsfbc.com
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