
Lider branży BPO po raz kolejny wybrał coworking! 
  
  
  

Poznań 06.09.2019 
 
Conectys - uznany lider w dziedzinie wielojęzycznych tłumaczeń, po raz kolejny wybrał 
coworking na lokalizację swojego biura. Firma z główną siedzibą zlokalizowaną w 
Bukareszcie po dwóch kwartałach obecności w swojej poznańskiej siedzibie, przedłużyła 
umowę na kolejne miesiące. Przedłużenie kontraktu sfinalizował zespół roboczy Cushman & 
Wakefield i ShareSpace. Pierwsza transakcja, została przeprowadzona w ciągu niecałych 6 
dni.  
Conectys zajmuje 100 stacji roboczych w Business Link Maraton pozwalających na pracę 
nawet 200 osobom w systemie trzyzmianowym. 
 
“Poszukiwaliśmy przestrzeni, która nie tylko będzie znajdować się w centrum Poznania, ale 
przede wszystkim zapewni naszemu międzynarodowemu zespołowi rozwojowe środowisko 
pracy i przyjazną atmosferę. Zaufaliśmy Cushman & Wakefield, zaś dzięki rozwiązaniom 
technologicznym dostarczonym przez ShareSpace cała transakcja przebiegła błyskawicznie. 
Działamy jako zgrany team, lubimy spędzać czas ze sobą także po pracy. Dzięki lokalizacji w 
ścisłym centrum Poznania - wspólny wypad nad Wartę tuż po pracy nie jest już problemem. 
Stwierdzam z całą pewnością, że nasza pierwsza lokalizacja w Polsce w pełni spełnia nasze 
oczekiwania i doskonale wspiera akwizycję nowych talentów”. - Marlena Szymanek Country 
Director Conectys 
 
„Strategiczna decyzja Conectys dotycząca wyboru Poznania na swoje biuro w Polsce 
okazała się bardzo trafiona. Reprezentowanie Conectys to dla Cushman & Wakefield 
wyjątkowe wyróżnienie, dlatego chciałbym podziękować za zaufanie, jakim zostaliśmy 
obdarzeni przez Zarząd firmy. Myślę, że to dopiero początek wyjątkowej współpracy, 
rozpoczętej rok temu przy wsparciu ShareSpace oraz dzięki dużej elastyczności Business 
Linku. To, co mnie dodatkowo cieszy i dobrze wróży Poznaniowi, mimo wymagającego rynku 
pracy, to dynamika i kierunek rozwoju Conectys. Ta transakcja pokazuje, że dla inwestorów 
szukających nowych, atrakcyjnych lokalizacji, Poznań jest obecnie bardzo ciekawą 
alternatywą względem innych dużych miast regionalnych”  –  dodał Grzegorz Bobrowski,  
Negocjator,  Cushman & Wakefield.   
 
„Wsparcie biznesu klienta za pomocą doboru odpowiedniej przestrzeni jest dla nas kluczową 
sprawą w trakcie całej transakcji. Ogromną wartość stanowi dla nas możliwość 
obserwowania realizacji założonego celu biznesowego. Conectys wchodząc do Polski 
planowało błyskawiczne zwiększenie zatrudnienia. Ekspansja przestrzeni przed końcem 2 
kwartału jednoznacznie potwierdza tezę, że otoczenie ma znaczenie, zaś dobrze dobrana 
przestrzeń może doskonale wspierać akwizycję nowych talentów” – Mateusz Piotrowicz 
Country Manager ShareSpace 
 
Przedłużenie kontraktu sfinalizowano online za pomocą platformy ShareSpace – 
holistycznego narzędzia zmieniającego od 2017 sposób wyszukiwania i wynajmu przestrzeni 
biurowej. Unikalne na skalę światową rozwiązania technologiczne oferowane przez 
ShareSpace pozwalają skrócić proces wynajmu o 80% oszczędzając koszty i zbędną 
administrację.   
 
“Conectys jest niekwestionowanym liderem branży BPO. Jest nam niezmiernie miło, że 
organizacja taka jak Conectys po raz kolejny wybrała jedną z sieci naszych 5 lokalizacji na 
miejsce swojej działalności. Dowodzi to również, że oferowany przez Business Link 
najwyższy standard obsługi Klienta w połączeniu z elastyczną formą najmu doskonale 



odpowiadają potrzebom biznesu” - Maciej K Król Head of Sales & Standard Execellence 
Business Link. 
  
Biuro Conectys w Business Link Maraton Poznań rozpoczęło swoją działalność 17 września 
2018r i ciągle wspiera akwizycję nowych talentów. Dziewiąta po Filipinach, Rumunii, Belgii, 
Tajwanie czy USA lokalizacja giganta branży BPO świadczącego usługi wsparcia 
technicznego w ponad 35 językach przez całą dobę, błyskawicznie wypełnia się 
pracownikami. 
 

 

 

O ShareSpace 
ShareSpace jest pierwszą platformą end-to-end łączącą firmy z operatorami elastycznej przestrzeni 
biurowej. ShareSpace dostarcza unikalnych na globalną skalę rozwiązań technologicznych, które 
skracają proces wynajmu o ponad 80%, oszczędzając niepotrzebnych kosztów i administracji. Dzięki 
ShareSpace znajdziesz swoje perfekcyjne biuro, umówisz się na oglądanie przestrzeni i podpiszesz 
umowę najmu nie ruszając się zza swojego biurka. Dzięki innowacyjnej technologii ShareSpace 
stanowi zespół najlepszych doradców na rynku nieruchomości komercyjnych, którzy pomogą Ci na 
każdym etapie wynajmu od wyszukiwania poprzez negocjacje ceny aż do podpisania umowy.  
Więcej o ShareSpace: 
https://www.sharespace.work/ 
Kontakt ShareSpace: 
Joanna Nagiel 
Marketing Manager 
Tel.: 796701915 
E-mail: j.nagiel@sharespace.work 
 
O Conectys: 
Conectys łączy utalentowane wielojęzyczne zespoły ze skutecznymi procesami jakości, napędzane 
przez doświadczenie klientów i sprawdzoną technologię, zapewniając nowy poziom personalizacji 
usług i rentowności. Conectys oferuje wielojęzyczną obsługę klienta, pomoc techniczną, usługi 
generowania treści przez użytkownika i centrum operacyjne sieci, ze strategicznie wybranych 
lokalizacji, w ponad 35 językach, 24/7/365. Wszystkie usługi są obsługiwane przez Conectys Contact 
Center SaaS, ConectysOS®, uznanego w branży finalistę Automation Project of the Year. System 
został zaprojektowany, aby zaoferować klientom wartościowe funkcje łączące monitorowanie jakości, 
zarządzanie personelem i widok w czasie rzeczywistym, solidny CRM, zautomatyzowane 
raportowanie i analizę danych oraz wgląd w klienta systemu zarządzania klientami zgodnego ze 
standardem PCI DSS. 
 
Conectys posiada obiekty w USA, Belgii, Rumunii, Tajwanie, Turcji, Polsce i na Filipinach, 
zapewniając globalny zasięg i międzynarodową skalę firmom z branży high-tech, handlu detalicznego, 
telekomunikacji, finansów, podróży, hotelarstwa, gier i rozrywki. Conectys posiada certyfikat ISO 9001: 
2015 i zgodność z PCI DSS. Conectys otrzymało Silver Stevie® w 2017 r. za doskonałość w obsłudze 
klienta i Gold Stevie® w 2016 r. Conectys zostało również nagrodzone w Best BPO w roku 2016 i 
2014 w konkursie CEE Awards, dodatkowo organizacja została sklasyfikowana w Top 10 Global 
Multilingual Outsourcing Vendor przez czołowych analityków.  
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź:  
www.conectys.com 
Kontakt Conectys:  
Marlena Szymanek  
Country Director  
marlena.szymanek@conectys.com 
 
O Business Link Business Link to operator powierzchni biurowej premium, zajmujący się 
projektowaniem, tworzeniem i obsługą przestrzeni do pracy. Na sieć Business Link składa się 5 
lokalizacji, znajdujących się w centrach najszybciej rozwijających się miast w Polsce i Czechach. 
Na ponad 20 tysiącach metrów kwadratowych unikalnie zaprojektowanej powierzchni biurowej 
Business Link zapewnia miejsce do pracy dla zespołów od kilku do kilkuset osób. Najliczniejsza w 

https://www.sharespace.work/
http://www.conectys.com/
http://www.conectys.com/


sektorze nieruchomości biurowych obsługa codziennie dba o klientów, ich gości i wynajmowaną 
przestrzeń, pozwalając skupić się w pełni na swojej działalności biznesowej. 
Business Link oferuje zarówno kontrakty jednomiesięczne, jak i na czas nieokreślony z krótkim 
okresem wypowiedzenia; a także możliwość szybkiej i elastycznej zmiany zajmowanej powierzchni. 
Business Link Maraton to najnowsza lokalizacja Business Link w Poznaniu. Wybudowany w centralnej 
części miasta, zapewnia szybki dostęp do biznesowych, komunikacyjnych i kulturalnych w punktów 
mieście. Jak każda lokalizacja Business Link, Maraton gwarantuje najwyższy standard obsługi Klienta 
wynikający z licznego i doświadczonego zespołu. Biurowiec wybudowany przez Skanska posiada 
certyfikat LEED - najwyższy certyfikat ekologiczny na rynku. 
  
Kontakt Business Link: 
Damian Furmańczyk 
PR Consultant 
dfurmanczyk@komunikacjaplus.pl 
+48 603 609 255 
  
Jakub Bawoł 
Marketing Specialist 
jakub.bawol@business.link 
+48 668 357 727 
  
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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