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WeWork zagości w The Warsaw HUB 
 
WeWork, światowy lider w dziedzinie nowoczesnych i elastycznych przestrzeni 
biurowych, wynajął powierzchnię w biznesowym kompleksie The Warsaw HUB. 
To kolejna wielka umowa najmu podpisana przez Ghelamco w ciągu ostatnich 
miesięcy. 
 

  Nowoczesne i elastyczne przestrzenie biurowe WeWork powstaną na podium 
kompleksu oraz w części wieży B. Powierzchnia obejmie 4 piętra budynku. 
 
 
Od początku swojej działalności czyli 2010 roku WeWork zapewnia członkom swojej 
społeczności najlepsze lokalizacje. Dzięki doskonale zaprojektowanym, elastycznym, 
współdzielonym przestrzeniom biurowym, które zapewniają twórczą atmosferę i 
sprzyjają networkingowi, firma wspiera przedsiębiorców w rozwoju biznesu i 
pozyskiwaniu młodych talentów. Przestrzenie biurowe WeWork zostały stworzone w 
taki sposób, by niezależnie od wielkości zespołu (od 20 do 250 osób), a także typu 
najemcy (od freelancerów po duże firmy, które stanowią obecnie 40% najemców 
WeWork), każdy pracował w komfortowych warunkach. Członkowie społeczności, 
oprócz możliwości korzystania z osobistych biur, mają do dyspozycji przestrzenie 
wspólne - kuchnię ze świeżo parzoną kawą oraz strefy relaksu z miejscami na 
wypoczynek, stołami bilardowymi i grami arkaidowymi. Karta WeWork zapewnia 
dostęp do 528 lokalizacji WeWork przez 24 godziny, siedem dni w tygodniu w 111 
miastach, w 29 krajach na całym świecie, a aplikacja WeWork kontakt ze wszystkimi 
członkami społeczności.  
 
– Najwyższej jakości elastyczne przestrzenie biurowe są bardzo ważnym elementem 
naszej flagowej inwestycji, The Warsaw HUB. Od samego początku w projekcie 
budynku przewidzieliśmy dla nich specjalne miejsce, gwarantujące najbardziej 
optymalne i funkcjonalne rozwiązania. Cieszę się, że ich gospodarzem będzie firma 
WeWork, która wyznacza najwyższe światowe standardy w dziedzinie dostarczania 
przestrzeni i usług wspierających współpracę – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor 
handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.  
 
W transakcji Ghelamco doradzała firma JLL, która jest wyłącznym agentem 
odpowiedzialnym za wynajem powierzchni biurowej, handlowej i usługowej w The 
Warsaw HUB. WeWork był reprezentowany z kolei przez międzynarodową firmę 
doradczą Cushman & Wakefield. 
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- Warsaw Hub to perfekcyjna lokalizacja dla naszego kolejnego biura w Warszawie. 
Stworzona z myślą o członkach naszej społeczności i ich najwyższej wygodzie idealnie 
wpisuje się w koncepcję przestrzeni oferowanych przez WeWork. Najbardziej 
zaawansowany technologicznie budynek w Polsce to najlepsze miejsce do rozwoju 
innowacyjnych idei i biznesów kreujących przyszłość, które chcemy wspierać - mówi 
Piotr Łagowski, szef działu rozwoju WeWork - Przestrzeń WeWork zajmować 
będzie aż 4 piętra biurowca. Dodatkowymi zaletami tej lokalizacji są ogólnodostępny 
klub fitness i sky bar z widokiem na Warszawę, a także parking dla rowerzystów - 
dodaje.  
 
- Po analizie kilku propozycji, WeWork podjął decyzję o wyborze na swoją kolejną 
lokalizację kompleksu Warsaw HUB. Klient zdecydował się na  ten budynek m.in. 
dlatego, że będzie mógł dzielić przestrzeń z innymi międzynarodowymi firmami, z 
którymi współpracuje na co dzień na całym świecie – podsumowują Richard Aboo, 
International Partner, Head of EMEA Office Agency, Mikołaj Niemczycki, 
Associate, Coworking Clients Manager oraz Anna Szmelak, Młodszy negocjator 
w dziale powierzchni biurowych Cushman & Wakefield. 

 
WeWork to kolejna prestiżowa marka, która dołączyła w ostatnim czasie do grona 
najemców The Warsaw HUB. W kompleksie znajdą się również m.in.: siedziba Getin 
Noble Bank, globalne centrum usług biznesowych Standard Chartered, hotele Crowne 
Plaza i Holiday Inn Express, centrum współpracy startupów i korporacji The Heart 
Warsaw, supermarket Biedronka, klub fitness Zdrofit, drogeria Rossmann oraz 
restauracje McDonald’s i Olimp.  
 
O The Warsaw HUB 
 
The Warsaw HUB to wielofunkcyjny kompleks wieżowców, który powstaje w 
najdynamiczniej rozwijającej się części Warszawy, przy rondzie Daszyńskiego na 
Woli. Będzie się składał z trzech budynków: 86-metrowego obiektu hotelowego oraz 
dwóch 130-metrowych wież biurowych, które połączy wspólne pięciokondygnacyjne 
podium. Nowoczesna architektura obiektu to dzieło renomowanej pracowni AMC 
Andrzeja Chołdzyńskiego, projektanta m.in. Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie i centralnego odcinka II linii warszawskiego metra. 
 
The Warsaw HUB jest najbardziej innowacyjnym projektem realizowanym obecnie 
przez Ghelamco Poland, wychodzącym daleko poza ramy zwykłego kompleksu 
biurowców. Charakter inwestycji opiera się na idei huba, czyli wielkiego węzła 
komunikacyjnego i funkcjonalnego. Kompleks połączy w sobie wszystkie funkcje 
niezbędne do działania nowoczesnego biznesu. Na powierzchni 113 tys. mkw. znajdą 
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się najwyższej klasy przestrzenie biurowe i coworkingowe, centrum konferencyjne, 
hotele, lokale handlowo-usługowe, klub fitness oraz centrum współpracy startupów i 
korporacji.  
 
Inwestycja zaoferuje swoim przyszłym najemcom liczne nowoczesne rozwiązania – 
m.in. dostęp do budynku i nawigację za pomocą smartfonu, system rozpoznawania 
samochodów w podziemnym parkingu czy stacje do ładowania pojazdów 
elektrycznych. 
 

        O WEWORK 

   WeWork zapewnia swoim członkom na całym świecie przestrzeń, społeczność i usługi zarówno w formie 
fizycznej, jak i wirtualnej oferty. Społeczność tworzą zarówno startupy i freelancerzy, a także małe 
przedsiębiorstwa i firmy z listy Fortune 500. Wszystkich członków łączy cel tworzenia efektywnych i 
inspirujących warunków pracy oraz budowania wspólnoty, która wzajemnie się inspiruje i motywuje.  

WeWork został założony w 2010 roku w Nowym Jorku. Obecnie działa w 528 lokalizacjach na całym świecie.   

Śledź nas @WeWork na Twitterze, Instagramie i Facebooku lub odwiedź wework.com, aby dowiedzieć się 
więcej. 

 
O GHELAMCO POLAND 

 
Ghelamco Poland to lider rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce i pionier w dziedzinie innowacji, 
zrównoważonego budownictwa i kreowania przestrzeni publicznej. Przez 28 lat, jako inwestor, deweloper i 
generalny wykonawca, firma ugruntowała swoją wiodącą pozycję na polskim rynku dostarczając 1 100 000 m2 
najwyższej klasy powierzchni biurowej, mieszkaniowej, handlowej i magazynowej. Wolumen sprzedaży 
zrealizowanych projektów przekracza 1,3 mld EUR. Flagową inwestycją firmy jest kompleks biurowy Warsaw Spire 
wraz z placem Europejskim, uznany za najlepszy budynek biurowy na świecie w prestiżowym konkursie MIPIM 
Awards 2017.  
 
Jako wizjoner w branży Ghelamco od lat konsekwentnie wdraża pionierskie projekty innowacyjnych, 
zaawansowanych technologicznie budynków i wyznacza kierunki dla rozwoju rynku nieruchomości w Polsce. To 
właśnie belgijska firma odkryła potencjał Mokotowa, wprowadziła do Polski koncepcję parku biznesowego i jako 
pierwsza certyfikowała budynki biurowe w prestiżowym systemie BREEAM – firma posiada w swoim portfolio już 
10 certyfikowanych projektów o łącznej powierzchni ponad 330 000 m2. Ghelamco także jako pierwszy spośród 
deweloperów dostrzegł potencjał Woli – lokalizacji, w której powstaje aktualnie nowe biznesowe serce stolicy. 
 
Ghelamco to także jedyny deweloper w Polsce, który postrzega zrównoważone budownictwo w szerszej 
perspektywie i aktywnie działa na rzecz kształtowania przestrzeni publicznej. Firma realizuje projekty na rzecz 
rewitalizacji całych dzielnic, kreując obszary wartościowe dla miasta, jak plac Europejski. By dodatkowo wesprzeć 
miastotwórcze inicjatywy, firma Ghelamco powołała do życia Fundację Sztuka w Mieście, której celem jest 
podnoszenie jakości miejskiej przestrzeni publicznej poprzez działania artystyczne czy ambientowe dla lokalnych 
społeczności. Dokonania Ghelamco zostały wyróżnione szeregiem nagród, m.in. siedemnastokrotnym tytułem 
Dewelopera roku w Polsce. 
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