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ABSL wprowadza się do pierwszej
lokalizacji Mindspace w Polsce
Mindspace, dynamicznie rozwijający się globalny operator inspirujących powierzchni
coworkingowych oraz Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), wiodąca
organizacja reprezentującą nowoczesne usługi dla biznesu w Polsce, ogłosili dziś
rozpoczęcie współpracy. Celem partnerstwa jest wymiana wiedzy i wspieranie dużych
przedsiębiorstw w procesie ekspansji do stolicy Polski, jak również wykorzystanie
innowacyjnego ekosystemu w tym mieście.
W ramach partnerstwa, ABSL przeniesie swoją siedzibę do nowej lokalizacji Mindspace w Hali
Koszyki, która zostanie uruchomiona w połowie października br. Dzięki temu, ABSL uzyska
dostęp do globalnej społeczności Mindspace, która składa się już z 7,500 członków i ponad 2000
firm obecnych w lokalizacjach Mindspace w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Izraelu, Polsce,
a wkrótce także w Stanach Zjednoczonych. Jako nowo powstałe centrum innowacyjnego
ekosystemu biznesowego, Mindspace będzie promował wydarzenia ABSL oraz wspierał
networking i współpracę pomiędzy korporacjami a startupami, zarówno w swojej lokalizacji
w Warszawie, jak i zagranicą. Zainteresowane partnerstwem firmy członkowskie ABSL również
będą mogły dołączyć do dynamicznie rozwijającej się społeczności Mindspace.
– Polska stanowi jeden z wiodących podmiotów na międzynarodowej scenie nowoczesnych usług
dla biznesu. W tym segmencie pracuje już blisko 250 000 osób. Wkrótce stanie się on się
największym źródłem zatrudnienia w sektorze prywatnym, a ABSL stawia sobie za cel budowanie
konkurencyjnego sektora usług dla biznesu w Polsce – mówi Paweł Panczyj, Dyrektor
Zarządzający ABSL. – Mindspace jest znany w Europie jako silny i znaczący dostawca
powierzchni coworkingowych. Kreuje możliwości biznesowe i prezentuje zupełnie nowy styl pracy
w swoich lokalizacjach. Ogromnie cieszymy się, że połączymy siły, by wspólnie wesprzeć rozwój
branży usług biznesowych w Polsce, jak również z faktu, iż jesteśmy jednymi z pierwszych
członków Mindspace Warsaw w Hali Koszyki.

– Partnerstwo z ABSL to dla nas powód do radości i dumy. Dołączając do naszej globalnej
społeczności, ABSL stworzy cenny pomost pomiędzy członkami Mindspace a ponad 170 firmami

z Grupy ABSL w Polsce – powiedział Dan Zakai, współzałożyciel i prezes zarządu Mindspace.
– Nasze inspirujące przestrzenie biurowe, zlokalizowane na całym świecie od zawsze przyciągały
nie tylko startupy i innowacyjne firmy z różnych branż, ale także przyszłościowe przedsiębiorstwa.
Dzięki umieszczeniu całych zespołów w przestrzeniach Mindspace, firmy mogą dokonać szybkiej
ekspansji na nowe rynki, przyspieszyć innowacje produktowe, przyciągnąć lokalne talenty z
pokolenia Millenialsów i zaoszczędzić 20-40% kosztów w porównaniu z użytkowaniem
tradycyjnych biur.
Mindspace Warsaw otworzy się w Hali Koszyki 15 października 2017 roku. Zajmie łącznie 3.000
m2 i 3 piętra. Pierwsza lokalizacja Mindspace w Warszawie pomieści 450 członków.
–––
O Mindspace
Mindspace to dynamicznie rozwijający się globalny operator pięknych i inspirujących przestrzeni coworkingowych dla
zespołów dowolnej wielkości. Firmę w 2014 roku założył Dan Zakai i Yotam Alroy. Obecnie posiada ona 13 powierzchni
coworkingowych w całej Europie. Mindspace oferuje swoim członkom ekskluzywną przestrzeń coworkingową
w doskonałej lokalizacji i niekwestionowany poziom obsługi. Mindspace to nie tylko wyszukany design, ale również
przestrzeń dająca możliwości uczestniczenia w dynamicznej, niewirtualnej wspólnocie, która dostarcza jej członkom
szereg dodatkowych benefitów. Mindspace oferuje swoim klientom komfort, spokój i sprzyjające rozwojowi
kreatywności biura, a dodatkowo – wspaniałe miejsca wypoczynku i w pełni wyposażone kuchnie. Społeczność
Mindspace to już ponad 7500 członków na całym świecie – przedsiębiorców, freelancerów, start–upów, podmiotów
inwestycyjnych oraz projektowych zespołów innowacyjnych z wiodących na świecie firm, którzy korzystają
z cotygodniowego networkingu, branżowych spotkań i happy hours. Elastyczne opcje członkostwa pozwalają w pełni
poświęcić czas na rozwijanie biznesu. Członkowie Mindspace otrzymują także dodatkowe korzyści i zniżki od
globalnych i lokalnych dostawców usług, takich jak Google, Amazon, Microsoft, czy pobliskie restauracje,
wypożyczalnie samochodów, hotele, siłownie i ośrodki wellness. Wśród klientów Mindspace są wiodące na świecie
marki, takie jak Lufthansa, Samsung, Barclays Bank, Techstars, Startupbootcamp i Schwan-Stabilo.
O ABSL
Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) jest wiodącą organizacją reprezentującą nowoczesne usługi
dla biznesu w Polsce. Wyznaczamy standardy i kierunki rozwoju branży, która już teraz daje w naszym kraju pracę
niemal 250 000 osób, a biorąc pod uwagę szereg uwarunkowań ekonomicznych, ma szansę stać się największym
źródłem zatrudnienia w sektorze prywatnym. ABSL skupia centra usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC),
outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), outsourcingu IT (Information
Technology Outsourcing, ITO), centra badawczo-rozwojowe (Research&Development, R&D) oraz firmy wspierające
rozwój sektora. Wśród naszych członków znajdują się takie firmy, jak Accenture, Arvato Services, Capgemini,
Carlsberg, Geoban, Goldman Sachs, Google, Hewlett Packard Enterprise, IBM, Infosys, JLL, Luxoft, MAN,
Procter&Gamble, PwC, Shell, Sony, Thomson Reuters, UBS czy Xerox.
Więcej informacji można uzyskać na stronach http://mindspace.me lub kontaktując się telefonicznie:
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