Spațiile de lucru flexibile
soluția pentru vremuri în schimbare

Despre Mindspace

Mindspace este un furnizor global de spații de lucru high-end, create cu scopul
de a oferi cele mai bune soluții pentru necesitățile mereu în schimbare ale
celor mai importante companii și business-uri mici și mijlocii.
Cu experiență în colaborarea cu companii din Fortune 500, cărora le pune la
dispoziție un mediu de lucru all-inclusive, personalizat, cu toate serviciile de
care au nevoie, Mindspace le oferă membrilor săi o varietate de soluții
adaptate nevoilor lor, de la spații de lucru de mari dimensiuni sau dedicate
echipelor și până la birouri private.
În ﬁecare locație Mindspace, o echipă locală de community manageri are grijă
să găsească soluții potrivite nevoilor ﬁecărui membru și să faciliteze conexiuni
între diferitele companii care fac parte din comunitate.
Comunitatea Mindspace numără peste 15,000 de profesioniști în diferite
domenii, în 31 de locații de top, aﬂate în 15 orașe importante din lume, din
țări precum US, UK, Germania, Olanda, România, Polonia și Israel.
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Vremurile se schimbă, noi ne adaptăm
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Avantajele spațiilor de lucru flexibile
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Reducerea riscurilor
și a angajamentelor
pe termen lung

Separă echipele din
departamentele
mari

Birouri private și
curate

O alternativă excelentă pentru companiile aﬂate
în căutarea unui spațiu de lucru pe termen scurt,
pe baza unui contract lunar. Astfel, poți alege
oricând un spațiu mai mare sau mai mic,
reducând angajamentele ﬁnanciare pe termen
lung.
Echipele mai mici pot lucra separat de
departamentele mari, reducând astfel riscul ca,
în cazul unei situații neprevăzute, întregul
departament să-și oprească activitatea și
business-ul să sufere întreruperi.
Birouri complet mobilate, ‘plug and play’, pentru
echipe de toate dimensiunile, indiferent de cât de
mari sau mici sunt. Etaje întregi au intrări
distincte, pentru a oferi spații separate și a
răspunde nevoilor de conﬁdențialitate, pe de o
parte, și pentru a permite distanțarea socială, pe
de altă parte.

Beneficii suplimentare
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Ofertă all inclusive

Mai puține angajamente

Ai grijă ca angajații tăi să
rămână sănătoși și în siguranță

Este suﬁcient ca angajații tăi să își
aducă laptopurile - toate celelalte
detalii au fost deja puse la punct
pentru tine. Furnizorii de spații de lucru
ﬂexibile te ajută să aloci mult mai puțin
timp pentru aspecte logistice și
administrative, astfel încât să te poți
concentra pe business-ul tău.

Posibilități de creștere sau reducere a
spațiului de care ai nevoie, fără să ﬁe
nevoie de cheltuieli suplimentare - o
soluție extrem de practică în această
perioadă.

Furnizorii de spații de lucru ﬂexibile
high-end implementează măsuri pentru
a asigura servicii la cel mai înalt nivel,
inclusiv din punct de vedere al
curățeniei, veriﬁcărilor periodice de
calitate și curățenie, și iau toate
măsurile pentru dezinfectare și
prevenție.

O notă personală în vremuri de distanțare socială
Pe măsură ce granițele dintre muncă și viața personală devin tot mai ﬂexibile, este extrem de important pentru orice business să se asigure că atât
angajații, cât și consumatorii săi rămân la fel de implicați.

Comunică
Comunică pe un ton mai personal cu
publicul tău. Email-uri din partea CEO-ului
sau newslettere periodice cu noutăți
despre business sunt foarte importante.
Transparența și activitățile prin care te
asiguri că toți sunt la curent cu evoluția
afacerii te ajută să construiești încredere.
Folosește comunicarea bidirecțională,
care le permite celor cărora te adresezi să
îți răspundă.

Descoperă noi canale
Atunci când comunicarea personală nu este
posibilă sau este redusă, găsește noi
modalități de a păstra legătura cu echipa și
publicul tău: folosește o aplicație, un website
dedicat (Mindspace Corona Info) sau o
platformă, grupuri pe Whatsapp sau canale
pe Slack. Concentrează-te pe canalele tale
principale pentru a genera engagement și
ocupă-te de ele cu mare atenție.

Bucurați-vă împreună de activități
Chiar dacă nu mai puteți organiza evenimente
fel ca până acum, găsiți noi activități pentru a
petrece timp împreună. Mindspace a creat
platforma “Virtual by Mindspace”, pentru a
aduce evenimentele locale în lumea virtuală
globală.
Platforma include și informații utile și programe
de sprijin, precum “Mindspace pentru
organizații nonproﬁt”.

Let’s talk!
Mike Hapoianu
mike.h@mindspace.me
+40 739 855 929

