Gliwice, 29 stycznia 2020 r.

Nowoczesne miejsce do pracy
„Work SpECe” w Europie Centralnej już otwarte!
W Europie Centralnej powstała nowoczesna przestrzeń coworkingowa „Work
SpECe”, dostępna bezpłatnie dla wszystkich klientów galerii w godzinach pracy
centrum. To idealne rozwiązanie dla samodzielnych przedsiębiorców oraz
osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem.
Mieszkańcy Gliwic już od kilku dni mogą korzystać z nowej strefy coworkingowej „Work
SpECe” w centrum handlowym Europa Centralna, zlokalizowanej przy wejściu A od strony
McDrive, w pobliżu sklepu Dealz. Nowoczesna i komfortowa przestrzeń, łącząca w sobie
spełniające wszystkie wymagania współczesnego biznesu, została w naturalny sposób
podzielona na dwie strefy. W jednej znajduje się 5 indywidualnych stanowisk pracy,
wyposażonych w komfortowe fotele, biurka oraz odpowiednio dopasowane oświetlenie. W
drugiej natomiast ustawiono stoliki, wyższe krzesła typu hoker oraz wygodne sofy, które
doskonale sprawdzą się przy spotkaniach służbowych w większym gronie. Nowa przestrzeń do
pracy w Europie Centralnej jest przeznaczona dla XX osób.
„Cieszymy się, że mogliśmy zapewnić naszym klientom nowe rozwiązanie w postaci
przestrzeni coworkingowej. Staraliśmy się zaaranżować ją w taki sposób, by każdy czuł się
komfortowo. Wydzieliliśmy indywidualne stanowiska pracy, jak i miejsce do spotkań
biznesowych w większym gronie, gdzie w przyszłości mogą również odbywać się warsztaty i
szkolenia. Zadbaliśmy także o odpowiednie oświetlenie i odległość stolików. Wierzymy, że
praca w strefie »Work SpECe« przypadnie do gustu naszym klientom i będzie dużo bardziej
efektywna” – powiedziała Katarzyna Lenartowicz, Dyrektor Centrum Handlowego Europa
Centralna.
W strefie „Work SpECe” znajduje się automat z kawą, można również naładować urządzenia
mobilne, połączyć się z siecią wifi, a za drobną opłatą skorzystać z drukarki i skanera. Dużym
atutem nowo powstałej przestrzeni coworkingowej jest jej lokalizacja. Strefa znajduje się tuż
przy wejściu do centrum, w pobliżu parkingu, na którym można bezpłatnie zostawić auto.
Przestrzeń „Work SpECe” jest dostępna bezpłatnie od poniedziałku do soboty w godzinach
10:00 – 21:00 oraz w niedziele (również niehandlowe) w godzinach 10:00-20:00. Przestrzeń
jest ogólnodostępna dla wszystkich klientów, nie obowiązują też wcześniejsze zapisy.
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