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WeWork w Europejskim 

 
WeWork, sieć oferująca powierzchnie i usługi oraz tworząca społeczności i posiadająca ponad 
268 tys. członków na całym świecie, otworzy swoją najnowszą warszawską lokalizację w 
Europejskim. Europejski, dawniej Hotel Europejski, to budynek wielofunkcyjny, oferujący 
przestrzenie biurowe w standardzie A+ oraz handlowe. Właśnie tutaj działa także najbardziej 
reprezentacyjny hotel w Polsce, Raffles Europejski Warsaw. 
 
W tej inspirującej przestrzeni przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa będą rozwijali swoje firmy, pomysły i 
produkty, mając widok na najpiękniejszą część Warszawy: skyline współczesnej Warszawy z 
perspektywy Placu Piłsudskiego, na Trakt Królewski oraz na Starówkę. WeWork obecny jest w ponad 
280 lokalizacjach w 77 miastach na całym świecie; Europejski w Warszawie jest czwartą lokalizacją 
sieci. 
 
- Bardzo się cieszymy, że podpisaliśmy umowę w Europejskim. Jego zabytkowe elementy i otoczenie 
sprawiają, że jest to idealna lokalizacja dla naszych członków. 45% firm współpracujących z WeWork 
uważa, że pomogliśmy im przyspieszyć tempo rozwoju. Rozbudowa naszego portfolio w Warszawie 
świadczy nie tylko o naszym zaangażowaniu w stolicy, lecz także stwarza nowe możliwości dla 
obecnych i przyszłych członków, którzy będą mogli skorzystać z oferowanej przez nas powierzchni, aby 
nawiązywać kontakty i współpracę w ramach społeczności WeWork - mówi Mikhail Konoplev, 
Dyrektor Generalny WeWork na Europę Środkową. - Z naszego globalnego członkostwa korzystają 
zarówno małe, jak i duże firmy, które mogą liczyć na nasze wsparcie w zakresie potrzeb biznesowych 
podczas wyjazdów służbowych. Ta lokalizacja będzie dla nich niezwykle korzystna ze względu na 
skupisko innych firm i oferowanych możliwości w tej prestiżowej części miasta, a także pobliskie sklepy 
i restauracje. 
 
- Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy po raz kolejny doradzać firmie WeWork przy wyborze 
powierzchni biurowej w Warszawie. Europejski był jedną z pierwszych lokalizacji na celowniku tego 
najemcy, dlatego też cieszymy się, że wytyczne dotyczące tego projektu zostały w pełni zrealizowane. 
Dzięki zabytkowemu charakterowi oraz wyjątkowemu położeniu Europejskiego, ta nowa warszawska 
lokalizacja z pewnością sprosta oczekiwaniom i zapewni wiele unikalnych doświadczeń członkom 
globalnej społeczności WeWork – mówią Richard Aboo, International Partner i Mikołaj Niemczycki, 
Coworking Clients Manager w Dziale Powierzchni Biurowych, Cushman & Wakefield. 
 
Europejski Offices wyróżnia się nowoczesną architekturą, najwyższą jakością designu i wykończenia. 
Do dyspozycji i wygody najemców, na terenie budynku przewidziano szereg udogodnień, takich jak 
restauracje, kawiarnie czy dedykowane miejsca parkingowe - 80 w garażu podziemnym oraz 120 wokół 
budynku. Co wyjątkowe dla nowoczesnych powierzchni biurowych, w budynku istnieje możliwość 
otwierania okien, a część z biur posiada prywatne tarasy. Europejski oferuje także trzy w pełni 
wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne sale konferencyjne. 
 
- Jesteśmy idealnymi partnerami. WeWork to jeden z najbardziej uznanych na świecie hubów 
coworkingowych, a Europejski ma bogatą historię bycia domem dla twórczych umysłów.  
Przez lata swoje pracownie mieli tu m.in. Stanisław Witkiewicz, Leon Wyczółkowski czy Józef 
Chełmoński – mówi Katarzyna Lemańska, Dyrektor Wynajmu i Marketingu w Europejskim.  
 
Oprócz WeWork w Europejskim swoje biura mają także redakcja magazynu VOGUE Polska i flagowy 
oddział private banking Alior Banku. Z pewnością ta inspirująca przestrzeń przyczyni się do 
powstawania nowych idei, pomysłów i produktów. 
 


