Брейн Тръст е фирма, предлагаща престижни
офис площи на топ локация, в луксозния
бизнес център Hill Tower в София, България.
Ние осигуряваме модерни, напълно
оборудвани офис помещения в близост до
центъра на града на гъвкави пакетни цени,
независимо дали имате нужда от почасово,
дневно, седмично, месечно или годишно
ползване.
Предимства:
Престижен адрес – бул. “Джеймс Баучър”
76A
Разположен точно срещу петзвездния
Kempinski Hotel Zografski
Метростанция
Удобен градски транспорт
Близост до центъра на столицата
Просторни помещения и уникален дизайн
Луксозна бизнес обстановка
Нискобюджетни бизнес решения

Офисът предлага работни места в “open space” пространство, отделни кабинети, конферентни
зали и зали за срещи с капацитет до 65 души, както и услугата “виртуален офис”.

Виртуални услуги:

Офис услугите:

*Адрес за кореспонденция и
обработка на поща
*Архив
*Отделна телефонна линия с отговор
на Вашата фирма
*Факс услуги
*Препращане на кореспонденцията
*Рецепция

*Черно-бял или цветен принт
*Черно-бял или цветен копир
*CD/DVD записване
*Получаване/ Изпращане на факс
*Мултимедия
*Флипчарт

Други:
*Кетъринг
*Настаняване в хотел
*Обмен на валута, Western Union
*Регистрация на фирма
*Консултации и трансакции в
сферата на недвижимите имоти –
продажби и наеми
*Резервация на самолетни билети
*Преводи
*Счетоводни услуги

Мебелните системи, които използваме, се отличават със своята ергономичност,
форма и впечатляващ вид. Това е модерна добавка към офис-пространството,
комбинация от запомнящ се дизайн и функционалност, позволяващи Ви да
работите ефективно и същевременно да впечатлите клиентите си.

Брейн Тръст е напълно оборудван
с
Wi-Fi,
телефонни
линии,
компютри и друга техника.
Услугите ни се характеризират с
гъвкавост, което означава, че
плащате единствено за това, което
ползвате. Това Ви позволява да
контролирате своята консумация в
унисон с нуждите и бюджета на
Вашия бизнес в движение.

Почасовото използване на офис е
изключително ефикасен метод за
организиране на работата и
повишаване на ефективността,
изпробван в целия свят. Брейн
Тръст предоставя възможността
да ползвате чудесни работни
места, оборудвани с всичко
необходимо за Вашата работа.

Благодарим Ви!

www.braintrust.bg

