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Cushman & Wakefield reprezentuje WeWork w Europejskim 
 
Warszawa, 17 kwietnia 2019 r. – Dział Reprezentacji Wynajmujących międzynarodowej firmy doradczej 
Cushman & Wakefield będzie wspierał WeWork w pozyskiwaniu nowych najemców do elastycznego 
biura firmy  w budynku Europejski Offices. Umowa zaczęła obowiązywać od kwietnia br. 

Powierzchnia coworkingowa firmy WeWork w budynku Europejski Offices będzie trzecią placówka tego 
operatora w Warszawie i według zapowiedzi zostanie otwarta na przełomie maja i czerwca br. Przestrzeń 
zaoferuje użytkownikom znane z już poprzednich stołecznych lokalizacji nowatorskie rozwiązania i 
nowoczesny design. Przestrzeń oferuje użytkownikom znane z już poprzednich stołecznych lokalizacji 
nowatorskie rozwiązania i nowoczesny design. W ramach członkostwa w WeWork-u najemcy mogą korzystać 
ze wszystkich udogodnień, jakie oferuje operator: opieka community managera, wydarzenia i szkolenia 
organizowane specjalnie dla członków społeczności, wspólna kuchnia, przestrzeń do wypoczynku, a także 
nielimitowany dostęp do bezprzewodowego Internetu. Dużym udogodnieniem dostępnym w przestrzeni 
coworkingowej przy Krakowskim Przedmieściu są również otwierane okna oraz widok z prywatnych tarasów 
na pl. Piłsudskiego, Ogród Saski i Pałac Prezydencki.  

- Europejski to jedna z najbardziej prestiżowych lokalizacji w Warszawie, z której już niedługo będą mogli 
korzystać najemcy WeWork. Przewidujemy, że zainteresowanie firm właśnie tym biurem będzie duże i że w 
niedługim czasie uda nam się zapełnić tę przestrzeń. W przypadku dużych organizacji powierzchnia 
coworkingowa to pewnego rodzaju udogodnienie, szczególnie w sytuacji, gdy trzeba powiększyć zespół, na 
przykład do pracy nad nowymi projektami i w krótkim czasie zapewnić pracownikom przestrzeń do kreatywnej 
współpracy. Ponadto, w świetle zmieniających się przepisów dot. standardów rachunkowości powierzchnie 
tego typu stają się ciekawą alternatywą dla tradycyjnych umów najmu – mówi Anna Górska-Kwiatkowska, 
Partner, Dział Wynajmu Powierzchni Biurowych, Cushman & Wakefield. 
 
Właścicielem i inwestorem Europejskiego jest spółka H.E.S.A. 
 
O Cushman & Wakefield 
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli 

nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia 

ok. 51 tysięcy pracowników w 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2018 roku jej przychody wyniosły 8,2 mld USD. Do 

najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie 

powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji można uzyskać na 

stronie: www.cushmanwakefield.pl lub na Twitterze: @CushWakeCE. 
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