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Informacja prasowa 

 

Unikatowa coworkingowa przestrzeń w sercu Warszawy 

Business Link przygotowuje kolejną unikatową przestrzeń w sercu Warszawy. Trzy piętra w nowym 

budynku przy ulicy Przeskok to oferta dla osób ceniących indywidualizm, wysmakowany styl i 

oczywiście - komfort. Tym razem niepowtarzalne miejsce pracy zajmie blisko 4 tys. m2 w Astoria 

Premium Offices, na których zlokalizowanych zostanie 160 komfortowych biur. 

Nowy Business Link znajdzie się na 8, 9 oraz 10 piętrze prestiżowego biurowca Astoria 

zlokalizowanego w ścisłym centrum Warszawy – ulica Przeskok 2. Inwestycja będzie czwartą 

powierzchnią biznesową oferowaną klientom w stolicy. Pomysł na nowe wnętrza ma odwoływać się 

do inspiracji ekskluzywnym hotelowym lobby w połączeniu z najnowszymi, światowymi trendami. 

Business Link Astoria będzie pierwszą coworkingową powierzchnią smart z zaawansowanymi 

rozwiązaniami technologicznymi. Do dyspozycji klientów oddane zostaną kameralne biura z 

widokiem na panoramę miasta oraz wygodna powierzchnia do coworkingu. Zamknięte przestrzenie 

dedykowane będą zarówno pojedynczym pracownikom, jak i kilkuosobowym zespołom. Każde z 

pomieszczeń otrzyma wyposażenie najwyższej jakości, niezbędne do pracy w biurze. Klienci Business 

Link Astoria będą mieli także możliwość personalizacji swojego wnętrza wybierając dodatkowe 

artykuły z katalogu przygotowanego przez designerów.  

Podobnie jak w Zebra Tower, także tu, kładziemy ogromny nacisk na stronę wizualną oddawanej 

przestrzeni. Astoria to propozycja dla tych, dla których przebywanie w harmonijnym, przemyślanym w 

każdym detalu i po prostu - pięknym wnętrzu, stanowi wartość szczególną. Dlatego główną ideą stało 

się wykraczanie poza oczywiste rozwiązania, łamanie schematów i wyznaczanie trendów – tłumaczy 

Małgorzata Zbróg, dyrektor ekspansji w Business Link. - Mamy ambicję, by miejsca, które tworzymy i 

ludzie, których przyciągamy budowali swoisty mikrosystem, czyli to czego do tej pory w przestrzeni 

biurowej jeszcze nie było. Nie bez powodu o naszych klientach mówimy „mieszkańcy”, unikając 

nomenklatury biurowej. Wierzymy, że praca nie musi być jedynie koniecznością, a w odpowiedniej 

przestrzeni i w otoczeniu odpowiednich ludzi, może stać się źródłem niezwykłej energii, inspiracji i 

życiowej radości. 

Koncepcję aranżacji wnętrz Astorii stworzyła projektantka Katarzyna Miastkowska przy współpracy  

z Pracownią Architektoniczną FBT.  

Business Link to przede wszystkim miejsce akceleracji biznesu. Za główny cel stawia sobie rozwój 

swoich mieszkańców. Tu na jednej przestrzeni spotykają się startupy pracujące nad nowymi 

projektami, doświadczeni specjaliści i mentorzy, korporacje, a także inwestorzy. W celu akceleracji 

inicjatyw biznesowych organizowane są setki wydarzeń wiedzowych i networkingowych, jak Business 

Mixer, Ice Breaker, czy programy mentoringowe. Business Link wysłał kilkadziesiąt startupów na 

programy globalne do USA, Chin czy Izraela w ramach autorskiego programu Ready2Go. Tego typu 

eventy pozwalają, by wszystkie grupy przedsiębiorców wymieniały się swoimi obserwacjami  i wiedzą 

odnośnie szeroko rozumianego tematu przedsiębiorczości. Na tej podstawie pojawiają się wspólne 

pomysły, które z czasem ewoluują w projekty biznesowe.  

 



Naszą wizją jest stworzenie wiodącego globalnie ekosystemu który do 2020 roku wykreuje 3 unicorny. 

Pracujemy nad tym od 15 lat i Business Link Astoria jest dużym krokiem w tym kierunku. Za chwilę 

oddamy przestrzeń w której ulokujemy ponad 500 mieszkańców – startupy, ale również korporacje 

chcące się zmieniać poprzez innowacje i światowych inwestorów. Business Link Astoria będzie 

wyjątkową lokalizacją ponieważ zależy nam, by zapewnić globalnie najwyższy standard obsługi, ale 

również wyznaczać nowe trendy w designie i technologiach jak to miało miejsce 7 lat temu przy 

otwarciach naszych pierwszych lokalizacji – mówi Dariusz Żuk, prezes Business Link. 

Wnętrza dopasowane do potrzeb klientów 

Wnętrze Business Link Astoria to nie tylko biura. Na powierzchni znajdzie się również ekskluzywna 

strefa lounge. Z techniki na najwyższym poziomie korzystać będzie można w salach konferencyjnych, 

wyposażonych w dedykowane ekrany interaktywne. Oryginalny wystrój wnętrz pozostałych sal 

spotkań będzie wzmagał kreatywność, stanowiąc jedyną w swoim rodzaju ucieczkę od rutyny. 

Business Link w swoim wnętrzach nie zapomina o potrzebach ducha. W nowych biurach pojawi się 

akcent połączenia biznesu i sztuki. W wielu lokalizacjach firmy znaleźć można malowidła ścienne oraz 

obrazy wykonane na specjalnie zamówienie przez cenionych polskich artystów. Także tym razem, 

Dorota Zemła i Dariusz Mlącki – autorzy fresku w Zebra Tower, wykonają malunek natynkowy 

inspirowany sztuką francuskiego malarza Francisa Picabii.   

Całość projektu wpisuje się w najwyższy standard budynku, który może poszczycić się certyfikatem 

Leed Platinum (Leadership in Energy and Enviromental Design), gwarantującym najwyższy poziom  

w kategorii energooszczędności. Innowacyjny system klimatyzacji wyposażony w strop termo-

aktywny automatycznie dopasowuje temperaturę we wnętrzu do warunków atmosferycznych, 

zapobiega wysuszaniu powietrza i stanowi barierę dla roztoczy, co ma niebagatelne znaczenie dla 

alergików.  

Nowa przestrzeń biurowa Business Link zostanie oddana do użytku klientów na przełomie III i IV 

kwartału 2017 roku. 

 

O Business Link 
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Business Link to największa sieć coworkingowych miejsc do pracy i prywatnych biur do wynajęcia w Polsce.  Nowoczesne 
wnętrza udostępniane są w prestiżowych lokalizacjach, jako miejsca pracy, networkingu i organizacji spotkań biznesowych, 

dostępne 24 godziny 7 dni w tygodniu.  Business Link to również program akceleracyjny dla przedsiębiorców, w ramach 
którego oferuje m.in. Business Mentoring  spotkania z doświadczonymi przedsiębiorcami oraz ekspertami, Business Training 
czy Business Mixery. Business Link oferuje ponad 13 tys. m kw. kreatywnych przestrzeni w 10 miastach – Katowicach, 
Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Trójmieście i Warszawie. Najnowsza inwestycja i zarazem 

najbardziej stylowa przestrzeń biurowa Business Link mieści się na 8 i 9 piętrze w warszawskiej Zebra Tower przy ulicy 
Mokotowskiej 1 natomiast największa przestrzeń coworkingowa w Środkowo-Wschodniej Europie to Business Link 
Narodowy na PGE Narodowym w Warszawie. 
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Kontakt dla mediów:  
 

Angelika Waszkiewicz 
M| 533 328 362 

M| angelika.waszkiewicz@business.link 

 

Jakub Wronkowski 
M| 512 807 390 

M| jakub.wronkowski@blpoland.com 
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