
 



MULTISALE - PRZEWODNIK PO GABINETACH KONFERENCYJNYCH 

O NAS 

Nasza marka działa na rynku już ponad 10 lat. Przez cały ten czas zdobyliśmy              

doświadczenie, które pozwala nam na stworzenie oferty popartej wymaganiami naszych          

klientów. Dzięki MultiSale będziesz obniżać swoje koszty, a zwiększać wydajność          

swojego biznesu i usług. Powierzchnie biurowe, które przygotowaliśmy specjalnie dla          

Ciebie, dają możliwość spotkania z klientami w dowolnym czasie i mieście - bez             

zbędnych kosztów wynikających ze stałego wynajmu. 

Jesteśmy dla Was w aż 14 prestiżowych lokalizacjach w całej Polsce! 
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MULTISALE LUBLIN 

 

 

ADRES 

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1 

20-601 Lublin 

tel.: +48 81 44 00 888 

fax: +48 81 44 00 889 

tel. kom.: +48 696 125 693 

e-mail: lublin@mbiuro.pl 

Godziny otwarcia: 8.00 – 16.00 

 

LOKALIZACJA 

Lublin to jedno z najpiękniejszych miast w Polsce. Charakteryzuje się bogatym dobytkiem            

historycznym i kulturowym. Strategiczne miasto województwa Lubelskiego to idealne         

miejsce do rozpoczęcia swojego biznesu. Ze względu na wciąż powiększające się           

kontakty ze wschodem, Lublin stał się kolebką współpracy pomiędzy polskimi i           

zagranicznymi przedsiębiorcami. 

Miasto Lublin nie bez powodu jest nazywany wschodnią Stolica Polski. To właśnie tutaj             

możemy zauważyć wciąż rosnący rozwój ekonomiczny, przemysłowy i biznesowy. Ze          

względu na niebanalne położenie, w niedalekiej odległości od Kazimierza Dolnego i           

Sandomierza, Lublin wciąż zyskuje także na aspekcie turystycznym. Atmosfera w tym           

miejscu jest niebanalna,  
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a na zabytkowym Starym Mieście znajdziemy urokliwe kamienice, świetne restauracje i           

hotele, w których warto zatrzymać się podczas podróży biznesowej. W Lublinie           

znajdziemy także bogatą ofertę wydarzeń, w których warto uczestniczyć. Są to –            

Karnawał Sztukmistrzów, Jarmark Jagielloński czy widowisko Sen o Mieście. Ponadto          

Lublin, swoim zasięgiem obejmuje bardzo dobrze prosperującą Strefę Ekonomiczną         

EURO-PARK MIELEC, co bardzo pozytywnie wpływa na ciągły rozwój biznesowy w           

mieściE, jak i poza jego granicami. 

Lublin jest bardzo dobrze skomunikowany z innymi częściami Polski. Rozbudowana sieć           

kolejowa i drogowa, zapewnia bezproblemowy dojazd nawet do odległych miejscowości.  

MULTISALE LUBLIN 

MultiSale Lublin to najnowszy oddział sieci naszych biur, który zapewnia miejsce do            

spotkania z kontrahentami. Nasze biuro znajduje się w centrum miasta, przy ulicy            

Tomasza Zana, która jest jedną z najbardziej biznesowych ulic miasta. 

W pobliżu naszego lokalu znajdują się: ZUS, Urząd Skarbowy, Filia Urzędu Miejskiego,            

banki oraz restauracje. MultiSale Lublin to prestiżowy adres, który zapewnia bardzo           

dobrą komunikację z innymi dzielnicami miasta. W pobliżu znajdziemy węzeł          

komunikacyjny (ul. Filaretów, ul. Tomasza Zana, Al. Kraśnicka, Al. Jana Pawła II), gdzie             

kursują autobusy i trolejbusy. 

ADRESY URZĘDÓW 

1. Urząd Miasta Lublin 

plac Króla Władysława Łokietka 1 

20-109 Lublin 

Telefon: (81) 466 10 00 

https://lublin.eu/urzad-miasta-lublin/ 

2. Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie 

ul. Sądowa 5 

20-027 Lublin 

Telefon: (81) 464 23 10 

http://www.lubelskie.kas.gov.pl/ 
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3. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych 

ul. Konrada Wallenroda 4d 

20-607 Lublin 

Telefon: (81) 478 16 08 

http://www.lublin-zachod.sr.gov.pl/ 

4. Sąd Okręgowy 

ul. Krakowskie Przedmieście 43 

20-076 Lublin 

Telefon: (81) 460 10 00 

https://www.lublin.so.gov.pl/ 

5. ZUS 

ul. Tomasza Zana 36-38c 

20-601 Lublin 

Telefon: (22) 560 16 00 

https://www.zus.pl/ 

6. Urząd Pocztowy 53 Lublin 

ul. Grażyny 18 

20-606 Lublin  

Telefon: (81) 524 53 95 

LINKI: 

Google maps: Google Maps 
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MULTISALE ŁÓDŹ 

 

 

ADRES 

ul. Sienkiewicza 85/87, piętro XI lok. 8 

90-057 Łódź 

tel.: +48 42 203 11 17 

fax.: +48 42 203 12 95 

tel. kom.: +48 602 396 496 

e-mail: lodz@mbiuro.pl 

Godziny otwarcia: 8:00 - 16:00 

 

LOKALIZACJA 
Łódzki oddział mBiuro położony jest w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Łodzi –             

Manhattan, która mieści się w samym centrum miasta (skrzyżowanie ulic Sienkiewicza z            

Piłsudskiego), w sąsiedztwie wizytówki Łodzi, tj. jednej z najdłuższych ulic w Polsce –             

Piotrkowskiej. Zapewnia to łatwy i dogodny dojazd z różnych części miasta.  

Wirtualne biuro w Łodzi zlokalizowane jest w piątym co do wielkości łódzkim biurowcu             

Orion. Ze względu na materiały budowlane tj. szkło, aluminium, które zostały użyte przy             

jego wznoszeniu potocznie nazywany jest „błękitnym wieżowcem”. Wieżowiec        

zaprojektował jeden z najwybitniejszych, znany w całej Polsce, architekt Aleksandro          

Zwierko.  
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Dodatkowo w budynku znajdują się Centralne Domy Maklerskie PKO oraz ING. Z            

Orionem bezpośrednio sąsiaduje Galeria Łódzka, w której znajduje się ponad 160           

sklepów, butików, kawiarni i restauracji.  

Ta lokalizacja naszego wirtualnego biura zapewnia doskonałe połączenie z głównymi          

arteriami komunikacyjnymi miasta: z autostradą, dworcem kolejowym Łódź- Fabryczna         

oraz lotniskiem Lublinek. 

MULTISALE ŁÓDŹ 

Do Państwa dyspozycji oddajemy dwie przestronne sale konferencyjne. Pierwsza z nich           

przeznaczona jest na spotkania 6-osobowe - bogato wyposażona, posiada przestronne          

wnętrze i nowoczesny, biznesowy wygląd. Całość dopełnia przyjemny widok z 11 piętra            

wieżowca. 

Druga sala zaprojektowana została w zamyśle na spotkania dla 10 osób. Duży,            

prostokątny stół ustawiony jest na środku sali konferencyjnej, co umożliwia komfortowe           

miejsce dla każdego z uczestników spotkania. 

W pobliżu MultiSale Łódź znajdują się godne polecenia restauracje, takie jak ,,Raz na             

Wozie” - idealne miejsce na popołudniowy lunch czy ,,Green Way” - knajpa dla             

miłośników zdrowej żywności.  

Ponadto w okolicy jest sieć banków, w tym główna siedziba łódzkiego oddziału mBank, a              

także kino Silver Screen. 

ADRESY URZĘDÓW 

1. Urząd Skarbowy Łódź – Śródmieście  

Ul. Dowborczyków 9/11 

90-019 Łódź 

Tel: (42) 253 06 00 

http://www.izbaskarbowa.lodz.pl/ 

1. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydz. Gos. KRS  

ul. Pomorska 37 

90-203 Łódź, 
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Tel: (42) 664 09 00 

http://lodz.sr.gov.pl/ 

2. ZUS I Oddział w Łodzi 

ul. Zamenhofa 2 

90- 431 Łódź 

Tel: (42) 638 27 90 

http://www.zus.pl/ 

3. Urząd Statystyczny w Łodzi 

ul. Suwalska 29  

93-176 Łódź 

Tel: (42) 683 91 00 

http://lodz.stat.gov.pl/ 

LINKI 

Google maps: Google Maps 
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MULTISALE WROCŁAW 

 

 

 

ADRES 

ul. Plac Solny 14 lok. 3 

50 - 062 Wrocław 

tel.: +48 71 707 12 11 

fax.: +48 71 707 14 57 

tel. kom.: +48 664 136 436 

e-mail: wroclaw@mbiuro.pl 

Godziny otwarcia: 8:00 - 16:00 

 

LOKALIZACJA 

Wrocławski oddział mBiuro zlokalizowany jest między ulicą Ruską, a ulicą Eugeniusza           

Gepperta, na dawnym średniowiecznym placu targowym – Placu Solnym. Miejsce to           

bezpośrednio przylega do wrocławskiego Rynku, który jest jednym z największych          

rynków staromiejskich Europy. Znajduje się na nim przepiękny gotycki ratusz, należący           

do jednego z najlepiej zachowanych zabytków w Polsce.  

Mieścimy się na pierwszym piętrze w zabytkowej, odznaczającej się bogatymi          

zdobieniami, w pełni zmodernizowanej kamienicy o bardzo wysokim standardzie         

wykończenia, z bogato zdobioną fasadą. Usytuowanie w samym sercu Wrocławia czyni           

nasze biuro niezwykle wyjątkowym. 

Plusem umiejscowienia naszego wirtualnego biura są znajdujące się tuż obok          

najważniejsze urzędy oraz instytucje t.j.: Urząd Miejski (pl. Nowy Targ 1/8), Urząd            
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Skarbowy Wrocław Stare Miasto (ul. Inowrocławska 4), Urząd Statystyczny (ul. Oławska           

31), KRS (ul. Poznańska 16-20) i Poczta Polska UP Wrocław 3(ul. Św. Mikołaja 21/29). 

MULTISALE WROCŁAW 

Do Państwa dyspozycji oddajemy trzy sale konferencyjne: 

1. Sala mała - nowoczesna sala konferencyjna przeznaczona na spotkania         

kameralne. Idealna na rozmowy kwalifikacyjne, bezpośrednie spotkania z        

kontrahentami, mediacje, bądź korepetycje. Łącznie mieści do 5 osób, polecana          

raczej na spotkania face to face. Wyposażona jest w dwa oddzielne biura, z             

możliwością złączenia w jedno; 

2. Sala średnia - przestronna i jasna sala konferencyjna z widokiem na zabytkowy            

Plac Solny i wrocławską Starówkę, co jest stanowi jej ogromny atut. Sala idealna             

na wieloosobowe spotkania biznesowe. Przeznaczona dla max. 6-8 osób.         

Wyposażona w tablicę flipchart oraz rzutnik; 

3. Sala duża - przestronna, z widokiem na wrocławską Starówkę. Idealna na           

konferencje, szkolenia czy kursy dla większej ilości osób. Dzięki możliwości          

manipulacji kształtem i układem stołu może zostać on dopasowany do potrzeb           

Państwa spotkania. Sala wyposażona w tablicę flipchart oraz rzutnik. Sala mieści           

aż 16 osób. 

Sale znajdują się w samym sercu Wrocławia z dogodną komunikacją i dojazdem z każdej              

części miasta. Dookoła biura znajduje się bogate zaplecze restauracyjne oraz handlowe.           

W bezpośrednim sąsiedztwie zajmowanej przez nas kamienicy, znajduje się wiele          

banków m. in. oddział Kredyt Bank, Citibank Handlowy, HSBC Bank Polska oraz Bank             

Zachodni WBK, bankomatów – Euronet, Pekao S.A, PKO BP. 

 

ADRESY URZĘDÓW 

1. Urząd Skarbowy Wrocław – Stare Miasto  

ul. Inowrocławska 4  

53-654 Wrocław 
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Tel.:(71) 786 67 00 

http://www.us-stare-miasto.wroc.pl/ 

2. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydz. Gos. KRS 

ul. Poznańska 16  

53-630 Wrocław 

Tel.: (71) 334 82 20 

http://www.wroclaw-fabryczna.sr.gob.pl/ 

3. ZUS Oddział we Wrocławiu 

ul. Preficza 11  

50-930 Wrocław 

Tel: (71) 360 60 00 

http://www.zus.pl/ 

4. Urząd Statystyczny we Wrocławiu 

ul. Oławska 31  

50-950 Wrocław 

Tel: (71) 371 63 00 

http://wroclaw.stat.gov.pl/ 

LINKI 

Google Maps: Google Maps Google+: Google Plus 
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MULTISALE KRAKÓW 

 

ADRES 

ul. Plac Wolnica 13 lok. 10 

31-060 Kraków 

tel.: +48 12 3 450 201 

fax.: +48 12 3 450 302 

tel. kom.: +48 602 394 500 

e-mail: krakow@mbiuro.pl 

Godziny otwarcia: 8:00 - 16:00 

LOKALIZACJA 

Krakowski oddział wirtualnego biura znajduje się na Placu Wolnica w historycznej           

dzielnicy Stare Miasto, której zabytki wpisane są na listę Światowego Dziedzictwa           

UNESCO.  

Kazimierz jako dzielnica zabytkowej części miasta stał się prestiżową lokalizacją,          

koncentrując sferę turystyczną i biznesową. Niewątpliwym atutem są również piękne          

uliczki o unikalnym i niepowtarzalnym klimacie. Kraków ściąga do siebie co roku setki             

tysięcy turystów z całego świata. Od wielu lat wygrywa wszelkie rankingi na najchętniej             

odwiedzane przez turystów polskie miasto. 

Biuro zlokalizowane jest w zabytkowej kamienicy z XVIII wieku pod numerem 13. Idąc             

ulicą Krakowską dotrzemy do Wisły, którą możemy przemierzyć, przechodząc po          

klimatycznej Kładce Ojca Bernatka. Z okien znajdujących się w sali konferencyjnej           

naszego biura rozciąga się widok na zabytkowy Ratusz Kazimierski. Dziś Plac Wolnica            
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jest miejscem chętnie wybieranym przez przedsiębiorców, a sam Kazimierz to ulubiona           

dzielnica mieszkańców Krakowa. 

MULTISALE KRAKÓW 

Do Państwa dyspozycji oddajemy przestronną salę konferencyjną, przeznaczoną na 8 -           

osobowe spotkania biznesowe. Sala wyposażona jest w duży stół, tablicę flipchart oraz            

projektor (na życzenie Klienta). W czasie spotkań oferujemy catering pitny - woda,            

herbata, kawa oraz stałe wsparcie Asystenckie. 

Do naszego biura można dojechać autobusem, tramwajem lub samochodem. Przed          

kamienicą znajduje się parking gdzie nasi Klienci mogą zostawić samochód (jest to strefa             

parkowania płatnego P2) Strefa płatnego parkowania w Krakowie obowiązuje w dni           

robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–20.00. 

W pobliżu znajduje się sieć restauracji, kancelarie notarialne, a także liczne banki i             

bankomaty. 

ADRESY URZĘDÓW 

1. Urząd Skarbowy Kraków – Stare Miasto 

Ul. Grodzka 65  

31-001 Kraków 

Tel.: (12) 293 81 00 

http://usstaremiasto.krakow.pl/ 

2. Urząd Miasta Krakowa  

Pl. Wszystkich Świętych 3 

31-004 Kraków 

Tel.: (12)616-1200, (12)616-1207 

https://www.bip.krakow.pl/?id=3 

3. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI          

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Ul. Przy Rondzie 7  

31-547 Kraków 
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Tel.: (12) 619 50 00 

http://www.krakow-sr.sr.gov.pl/ 

4. ZUS Oddział w Krakowie 

ul. Pędzichów 27  

31-080 Kraków 

Tel.: (12) 424 65 00 

http://www.zus.pl/ 

5. Urząd Statystyczny w Krakowie  

Ul. Kazimierza Wyki 3 

31-223 Kraków 

Tel: (12) 415 60 11 

http://krakow.stat.gov.pl/ 

LINKI 

Google maps: Google Map  

Google+: Google Plus 
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MULTISALE KATOWICE 

 

ADRES 
ul. Sobieskiego 11 lok. E6 

40-082 Katowice 
tel.: +48 32 700 37 20 

fax.: +48 32 700 36 48 

tel. kom.: +48 602 395 495 

e-mail: katowice@mbiuro.pl 

Godziny otwarcia: 8:00 - 16:00 

LOKALIZACJA 

Katowicki oddział mBiuro usytuowany jest w ścisłym centrum Katowic przy ulicach           

Sobieskiego i Gliwickiej. Budynek, w którym się znajdujemy, dysponuje nowoczesną          

przestrzenią biurową, zagospodarowaną na powierzchni starej drukarni w pełni         

przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.  

Obiekt posiada również całodobowa ochronę oraz strzeżony płatny parking przed samym           

budynkiem. Nasze biuro składa się z trzech pomieszczeń: recepcja, sala konferencyjna           

oraz gabinet pracowników. 

W sąsiedztwie naszej katowickiej siedziby wirtualnego biura znajdziemy słynny „Spodek          

katowicki”, a w okolicy znajduje się również sieć restauracji i banków. 

W pobliżu naszego wirtualnego biura (ok. 5 min piechotą) znajduje się dworzec PKP             

gdzie została niedawno otworzona czteropoziomowa galeria Galeria Katowicka. W         

Katowicach powstało również Centrum Biznesu (http://www.nkcb.pl). 
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MULTISALE KATOWICE 

Do Państwa dyspozycji oddajemy 8-osobową salę konferencyjną, w której znajduje się           

nowoczesny sprzęt m.in. projektor (na życzenia klienta), flipchart, dostęp do Internetu           

oraz klimatyzacja, a także przyjemne oświetlenie z możliwością całkowitego         

zaciemnienia. 

Ponadto każdy z klientów ma dostęp do kserowania, skanowania i drukowania. Podczas            

organizowanych spotkań jesteśmy w pełnej gotowości zaoferować serwis        

kawowo-herbaciany oraz wodę. 

ADRESY URZĘDÓW 

1. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 

ul. Lompy 14  

40-040 Katowice 

Telefon: (32) 604 79 87 

http://www.katowice-wschod.sr.gov.pl 

2. Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach 

ul. Żwirki i Wigury 17 

40-063 Katowice 

Telefon: (32) 359 72 00 

http://www.zus.pl 

3. Urząd Statystyczny w Katowicach 

ul. Młyńska 4 

40-098 Katowice 

Telefon: (32) 779 12 00 

http://katowice.stat.gov.pl 

LINKI 

Google maps: Google Maps 
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MULTISALE GDAŃSK SZAFARNIA 

 

 

ADRES 
ul. Szafarnia 11 lok. F8 

80-755 Gdańsk 
tel.: +48 58 333 12 02 

fax.: +48 58 333 13 07 

tel. kom.: +48 602 394 300 

e-mail: gdansk@mbiuro.pl 

Godziny otwarcia: 8:00 - 16:00 

 

LOKALIZACJA 

Gdański oddział mBiuro otwarty został dla naszych klientów w maju 2013 roku. Jest to              

jedna z naszych najmłodszych siedzib. Biuro znajduje się w kompleksie WaterLane,           

położonym wzdłuż Mariny. Budynek przyciąga swoją lokalizacją, nadbrzeżnym        

usytuowaniem i urokliwymi jachtami widocznymi z okien siedziby. Wzbudzamy         

zainteresowanie zarówno wśród zagranicznych turystów, jak i miejscowych        

przedsiębiorców. Co więcej, w Waterlane dodatkowo znajduje się kompleksowe SPA –           

basen i sauna to jest to, czego Twoje ciało potrzebuje do regeneracji po ciężkich              

negocjacjach biznesowych. 

Przed budynkiem znajduje się parking i bulwar spacerowy. WaterLane to nowoczesny,           

sześciokondygnacyjny apartamentowiec z częścią handlowo-usługową na parterze       

budynku. Wejście do budynku chronione jest całą dobę. Całkowicie przeszklone,          
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olbrzymie witryny wychodzą wprost na spacerowy szlak wzdłuż mariny. Lokal mBiuro           

znajduje się w samym sercu Starego Miasta. 

MULTISALE GDAŃSK SZAFARNIA 

Do Państwa dyspozycji oddajemy przestronną, w pełni wyposażoną salę konferencyjną,          

przeznaczoną na spotkania od 6 do 8 osób. Dla klientów dostępny jest serwis kawowy i                

herbaciany oraz woda. Zapewniamy także profesjonalne wsparcie asystenckie w         

prestiżowym miejscu. Co więcej, salka znajduje się na piętrze, dzięki czemu wprowadza            

poczucie prywatności. 

Sala jest bardzo jasna i klimatyzowana. Znajdziemy w niej duży stół z krzesłami             

konferencyjnymi oraz biurko do pracy, które podczas większych spotkań może zostać           

złączone z idealnie pasującym stołem. Miejsce jest wygodne na szkolenia, spotkania           

zarządu, a także kameralne spotkania z kontrahentami. 

W pobliżu znajduje się oddalony o kilka minut drogi oddział ZUS, Narodowe Muzeum             

Morskie i bank Millenium. W okolicy znajduje się centrum handlowe, szkoły i ośrodki             

zdrowia, a w okresie od maja do września, pobliski tramwaj wodny oferuje atrakcyjne             

przejażdżki na Półwysep Helski. 

ADRESY URZĘDÓW 

1. Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku 

ul. Rzeźnicka 54/56  

80-822 Gdańsk 

Telefon: (58) 321 23 00 

http://www.is.gdansk.pl/ 

2. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII wydział gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego  

ul. Piekarnicza 10  

80-126 Gdańsk 

Telefon: (58) 321 37 00 

http://www.gdansk-polnoc.sr.gov.pl/ 
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3. ZUS Oddział w Gdańsku 

ul. Chmielna 27/33  

80-748 Gdańsk 

Telefon: (58) 307 82 00 

http://www.zus.pl/ 

4. Urząd Statystyczny w Gdańsku 

ul. Danusi 4  

80-434 Gdańsk 

Telefon: (58) 768 31 00 

http://gdansk.stat.gov.pl/ 
 

LINKI 

Google maps: Google Maps 

Google Plus: Google Plus 
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MULTISALE GDAŃSK WRZESZCZ 

 
ADRES 

al. Grunwaldzka 56 lok. 202  

80-241 Gdańsk 

tel.: +48 58 500 47 02 

fax: +48 58 500 47 03 

tel. kom.: 664 11 99 55 

e-mail: grunwaldzka@mbiuro.pl 

Godziny otwarcia: 8.00 – 16.00 

 

LOKALIZACJA 
Gdańsk - jako stolica województwa pomorskiego - jest uznawany za centrum naukowe,            

kulturalne i gospodarcze, usytuowane tuż nad brzegiem Morza Bałtyckiego. Na jego           

terenie znajduje się wiele zabytków architektonicznych, placówek i instytucji         

nastawionych na rozwój zarówno samego miasta, jak i jego społeczności. Zajmuje           

wysokie, szóste miejsce w Polsce pod względem liczby ludności, a wraz z Gdynią i              

Sopotem tworzą Trójmiasto.  

 

Strategiczne położenie i malownicza, prestiżowa lokalizacja to idealne miejsce na          

rozpoczęcie swojego biznesu. Oddział naszego biura mieści się przy Alei Grunwaldzkiej,           

co umożliwia łatwą i szybką komunikację z jego centrum, umiloną znajdującym się w             

pobliskiej okolicy Parkiem Kuźniczki. Podczas wyjazdu biznesowego idealnie sprawdzą         

się usytuowana pare przecznic dalej Smart Hotel Garnizon i Focus Hotel Premium            

Gdańsk, natomiast studentom sąsiedztwo oferuje Politechnikę oraz Uniwersytet Gdański.         
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W okolicy znajdują się również liczne restauracje, łatwo dostępne miejsca parkingowe i            

Galeria Bałtycka.  

 

 

MULTISALE GDAŃSK 
Gdańsk Wrzeszcz to jedna z 14 lokalizacji naszych biur, która umożliwia wynajęcie sal             

konferencyjnych do wszelkiego rodzaju spotkań biznesowych z kontrahentami. Do         

Państwa dyspozycji oddajemy pomieszczenie przeznaczone na spotkania dla 8 osób, a           

także recepcję z profesjonalną obsługą, oferującą stałe wsparcie Asystenckie. 

 

Oddział mieści się w północnej części miasta i jest bardzo dobrze skomunikowany z jego              

centrum, lotniskiem oraz dworcem PKP i PKS - wszystko to w myśl o naszych Klientach z                

i spoza miasta. 

 

ADRESY URZĘDÓW 
1. III Urząd Skarbowy w Gdańsku 

ul. Żaglowa 2 

80-560 Gdańsk  

Telefon: 58 712 91 00 

2. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku 

VII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

ul. Piekarnicza 10  

80-126 Gdańsk 

Telefon: (58) 321 37 00 

3. ZUS Inspektorat Gdańsk-Wrzeszcz 

ul. Tuwima 9 

80-210 Gdańsk – Wrzeszcz  

Telefon: 22 560 16 00 

LINKI 

Google Maps: mBiuro Gdańsk Grunwaldzka - mapa 
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MULTISALE GDYNIA 

 

 
 
 
ADRES 

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10 lok. B6 

81-383 Gdynia 

tel.: +48 58 727 08 92 

fax: +48 58 727 08 93 

tel. kom.: +48 602 394 400 

e-mail: gdynia@mbiuro.pl 

Godziny otwarcia: 8.00 – 16.00 

 

LOKALIZACJA 
Gdynia jest jednym z najmłodszych polskich miast, mimo to prędkość, z jaką się rozwija,              

mogłaby być wzorem dla wielu innych polskich aglomeracji. Położenie nad morzem           

otwiera przed miastem ogromne możliwości. W naszym mieście znajduje się port – wrota             

do Polski, który można uznać za wizytówkę miasta. Dostęp do morza to nie tylko walor               

turystyczny. Gdynia znajduje się w czołówce nadbałtyckich miast pod względem          

przeładunków, jest również uznawana za międzynarodowe centrum biznesu.  

 

Nasze biuro znajduje się zaraz obok ulicy Świętojańskiej, uznawanej za salon handlowy            

Gdyni. Samo biuro mieści się w nowoczesnym biurowcu Art Deco, w którym spotyka się              

nowoczesna architektura z klasycznymi rozwiązaniami art deco. Twój adres w tak           

prestiżowa lokalizacji na pewno zwróci uwagę kontrahentów. W samym centrum miasta           

znajduje się wiele ważnych placówek, kawiarni, restauracji.  

 

22 

mailto:gdynia@mbiuro.pl


MULTISALE - PRZEWODNIK PO GABINETACH KONFERENCYJNYCH 

 

MULTISALE GDYNIA 
Do Państwa dyspozycji oddajemy dwie sale konferencyjne: 

1. Sala mała/gabinetowa - sala przeznaczona na spotkania do 4 osób. Idealna do            

prowadzenia negocjacji, podpisywania umów czy rozmów kwalifikacyjnych. Sala        

jest wyposażona w dwa oddzielne biurka, co niewątpliwie zapewnia wygodę.          

Oferujemy wynajem stanowiska do indywidualnej pracy w ciszy i spokoju; 

2. Sala średnia/konferencyjna - druga sala przeznaczona jest na spotkania do 8           

osób. Jest wyposażona w dwa duże stoły oraz w 8 wygodnych, skórzanych foteli.             

Układ można dowolnie i wygodnie zmieniać, ponieważ stoły są na kółkach. 

 

W pobliżu naszego lokalu znajdują się przystanki autobusowe oraz stacja Szybkiej Kolei            

Miejskiej – Wzgórze św. Maksymiliana. W podziemiach biurowca mieści się także           

parking, z którego mogą korzystać klienci. 

 

W budynku ArtDeco znajduje się kancelaria Radców Prawnych oraz Notariusz.          

Dodatkowo mieszczą się aż trzy restauracje. Po wyjątkowo długim spotkaniu nie muszą            

więc Państwo szukać miejsca do zjedzenia posiłku – wystarczy zejść piętro niżej. 

 

Niemal po drugiej stronie ulicy swoją siedzibę ma placówka Poczty Polskiej, a zaledwie             

450 m od biura – Urząd Miasta. 

 

ADRESY URZĘDÓW 
1. Urząd Miasta Gdyni 

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 

81-382 Gdynia 

Tel.: 58 668 80 00 

2. Poczta Polska 

Witomińska 2 
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81-001 Gdynia 

Tel.: 58 620 28 75 

3. Urząd Skarbowy 

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni  

ul. Władysława IV 2/4 

81-353 Gdynia 

Tel.: 58 765 46 00 

4. VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ 

Ul. Piekarnicza 10 

80-126 Gdańsk 

 

LINKI 
Google maps: Google Maps 

Google Plus: Google Plus 
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MULTISALE POZNAŃ SIELSKA 
 

 
 
 
ADRES 

ul. Sielska 17a 

60-129 Poznań 

tel.: +48 61 66 51 888 

fax: +48 61 61 00 339 

tel. kom.: +48 602 394 800 

e-mail: poznan@mbiuro.pl 

Godziny otwarcia: 8.00 – 16.00 

 

LOKALIZACJA 
Poznański oddział mBiuro położony jest w spokojnej i zielonej dzielnicy Poznania -            

Grunwald, która mieści się w południowo-zachodnim obszarze miasta (skrzyżowanie ulic          

Kazimierza Jarochowskiego z Sielską), w sąsiedztwie jednej z głównych ulic -           

Głogowskiej. Taka lokalizacja zapewnia łatwy i dogodny dojazd z różnych części miasta. 

 

Nasze wirtualne biuro zlokalizowane jest w budynku o charakterze willi miejskiej, której            

,,sąsiadem” są Międzynarodowe Targi Poznańskie, znane są w całej Polsce jako miejsce            

prestiżowych międzynarodowych spotkań przedsiębiorców.  

 

MULTISALE POZNAŃ SIELSKA 
Do Państwa dyspozycji oddajemy jedną, w pełni wyposażoną salę konferencyjną, która           

zapewnia odpowiednie warunki do przeprowadzenia spotkania biznesowego, małego        

szkolenia bądź realizacji innego celu założonego przez organizatora. Sala wyposażona          

25 

mailto:poznan@mbiuro.pl


MULTISALE - PRZEWODNIK PO GABINETACH KONFERENCYJNYCH 

jest w duży stół z wygodnymi krzesłami, a także ławę z dwoma fotelami. Pomieszczenie              

jest przytulne i komfortowe.  

 

Podczas spotkania zapewniamy serwis kawowy i herbaciany. W gabinecie znajduje się           

sprzęt multimedialny, a pomoc w obsłudze spotkania zapewniają wykwalifikowane         

Asystentki. 

 

W bezpośrednim sąsiedztwie oddziału znajdziemy wiele banków (m. in. LukasBank,          

MultiBank, Pekao S.A.) oraz bankomatów (bankomat ING ul. Głogowska 80, PKO BP ul.             

Głogowska 86a, BPH ul. Głogowska 265a). 

 

ADRESY URZĘDÓW 
1. Urząd Miasta Poznania 

plac Kolegiacki 17 

61-841 Poznań 

tel.: 61 878 52 00 

2. Urząd Skarbowy Poznań-Wilda 

ul. Dolna Wilda 80 

61-501 Poznań 

tel.: 61 832 88 00 

3. Urząd Pocztowy 

ul. Głogowska 17 

60-700 Poznań 

tel.: 61 869 72 67 

4. Sąd Rejonowy – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

Grochowe Łąki 6 

61-752 Poznań 

 

LINKI 
Google Maps - lokalizacja 
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MULTISALE POZNAŃ BÓŻNICZA 

 

 

ADRES 

ul. Bóżnicza 15 lok. 6 

61-751 Poznań 

tel.: +48 61 61 00 154 

fax: +48 61 61 00 102 

tel. kom.: + 48 602 736 250 

e-mail: boznicza@mbiuro.pl 

Godziny otwarcia: 8.00 – 16.00 

 
 
LOKALIZACJA 
Poznań to stolica Wielkopolski, która zaliczana jest do najbardziej atrakcyjnych miast do            

inwestowania w Polsce. Nasze miasto jest jednym z największych ośrodków          

gospodarczych w kraju pod względem logistyki, turystyki, przemysłu i handlu. 

  

mBiuro Bóżnicza położone jest w pobliżu ul. Grochowe Łąki i Małe Garbary. Taka             

lokalizacja zminimalizuje Twój czas – wszystkie pożądane przez Klientów placówki          

oddalone są o kilka minut drogi od siedziby oddziału.  

 

Biuro wirtualne Poznań otoczone jest wieloma kawiarniami, restauracjami oraz         

największymi firmami polskimi i zagranicznymi. Z okien biurowca rozpościera się widok           

na Ratusz i uliczki Starego Miasta. W obiekcie przewidziane się miejsca postojowe w hali              

garażowej. 
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MULTISALE POZNAŃ BÓŻNICZA 
Naszym Klientom oferujemy salę konferencyjną przystosowaną do każdego rodzaju         

spotkania. Nowoczesne, jasne wnętrze z wyjątkowym widokiem na zabytkową strażnicę i           

dawne mury miejskie Poznania jest stale chwalone przez naszych Klientów. 

 

W sali znajduje się stół konferencyjny na 10 miejsc oraz wygodny stolik kawowy z dwoma               

fotelami - idealny na mniej formalne spotkanie. Pomieszczenie wyposażone jest w duży            

telewizor z możliwością połączenia z komputerem. Na potrzeby spotkania, istnieje          

możliwość udostępnienia projektora.  

 

Salę konferencyjną od reszty biura oddzielają szerokie rozsuwane drzwi. W zależności           

od potrzeb, pozwalają one na uzyskanie dodatkowej przestrzeni. 

W czasie spotkań zapewniamy dostęp do sprzętu biurowego, wydruków, ksera i sieci            

Wi-Fi. Do dyspozycji w sali zawsze jest woda. Dodatkowo goście mogą skorzystać z             

serwisu kawowego. 

 

ADRESY URZĘDÓW 
5. Urząd Miasta Poznania 

plac Kolegiacki 17 

61-841 Poznań 

tel.: 61 878 52 00 

6. Urząd Skarbowy Poznań-Wilda 

ul. Dolna Wilda 80 

61-501 Poznań 

tel.: 61 832 88 00 

7. Urząd Pocztowy 

ul. Głogowska 17 

60-700 Poznań 

tel.: 61 869 72 67 
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8. Sąd Rejonowy – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

Grochowe Łąki 6 

61-752 Poznań 

 

LINKI 
Google Maps - lokalizacja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 

https://www.google.pl/maps/place/mBiuro+B%C3%B3%C5%BCnicza/@52.4117309,16.933154,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47045b46c8932a61:0x33db651d1d850aa1!8m2!3d52.4117309!4d16.9353427?hl=pl


MULTISALE - PRZEWODNIK PO GABINETACH KONFERENCYJNYCH 

MULTISALE WARSZAWA DOMANIEWSKA 
 

 

 
 

ADRES 
ul. Domaniewska 37 lok. 2.43 

02-672 Warszawa 

tel.: +48 22 300 11 20 

fax: +48 22 295 13 10 

tel. kom.: +48 664 128 028 

e-mail: domaniewska@mbiuro.pl 

Godziny otwarcia: 8.00 – 16.00 

 
 
LOKALIZACJA 
Oddział wirtualnego biura mBiuro Warszawa znajduje się na drugim piętrze          

nowoczesnego budynku Zepter Business Center, zlokalizowanego w biznesowym        

centrum Mokotowa. 

 

Biurowiec składa się z dwóch części, z których główna nawiązuje do logo firmy i ma               

kształt litery „Z”. Ze względu na swój specyficzny kształt, obiekt doczekał się wielu nazw,              

takich jak m.in. „statek” i „czajnik”. Obiekt dysponuje powierzchnią biurową o standardzie            

klasy A, a przestań biurowca utrzymana jest w tonie klasycznej, wysublimowanej           

elegancji.  

 

Bezpośrednio przy budynku znajduje się 164 miejsc parkingowych, natomiast poza          

budynkiem - 200 miejsc.  
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Lokalizacja warszawskiego oddziału wirtualnego biura na Mokotowie to ogromny plus. W           

pobliżu budynku Zepter Business Center, oprócz siedzib wielu polskich i zagranicznych           

firm, znajduje się sieć banków i bankomatów, jak również Galeria Mokotów (ul. Wołoska             

12), placówki LUX MED (ul. Postępu 21C oraz ul. Wołoska 7) oraz Urząd Pocztowy (ul.               

Domaniewska 41).  

 

MULTISALE WARSZAWA DOMANIEWSKA 
W ofercie MultiSale Warszawa Domaniewska posiadamy biznesową salę konferencyjną,         

mieszcząca 10 osób, która utrzymana jest w nowoczesnym stylu gabinetowym o           

podwyższonym standardzie.  

 

Sala znajduję się obok recepcji, jednak ma oddzielne wejście, co daje naszym Klientom             

maksimum komfortu oraz prywatności. Pomieszczenie posiada wszelkie udogodnienia        

jakimi cechują się sale konferencyjne o wysokim standardzie. 

 

Wyposażona jest w klimatyzację (do samodzielnej regulacji przez klienta) oraz ekran,           

bądź projektor (na życzenie Klienta). Dodatkowo zapewniamy stałe wsparcie Asystenckie          

oraz serwis kawowo-herbaciany. 

 

Ok. 300 m od budynku Zepter Business Center znajduje się przystanek autobusowy,z            

którego kursują autobusy linii 136, 138, 218 oraz przystanek tramwajowy, z którego            

kursują tramwaje linii 17, 18, 31, 37. Natomiast z przystanku oddalonego o ok. 500 m               

kursują autobusy linii 165, 189, 317, 365, 401, 504.  

 

Korzystając z komunikacji miejskiej, od budynku Zepter Business Center można bez           

problemu dotrzeć do centrum, a także na lotnisko Warszawa Okęcie. 

ADRESY URZĘDÓW 

1. Urząd Skarbowy Warszawa – Mokotów 

ul. Postępu 16A  

02-676 Warszawa 
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Telefon: (22) 502 00 00 

http://www.is.waw.pl/ 

2. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego 

ul. Czerniakowska 100  

00-454 Warszawa 

Telefon: (22) 440 06 91 

http://www.warszawa.so.gov.pl/ 

3. ZUS III Oddział w Warszawie  

ul. Czerniakowska 16 

00-701 Warszawa 

Telefon: (22) 623 30 00 

http://www.zus.pl/bip/ 

4. Urząd Statystyczny w Warszawie 

ul. 1 Sierpnia 21  

02-134 Warszawa 

Telefon: (22) 464 20 00 

http://www.stat.gov.pl/ 

 

LINKI 
Google maps: Google Maps 

Google+: Google Plus 
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MULTISALE WARSZAWA 
SOLIDARNOŚCI 

 

 

ADRES 
al. Solidarności 117 lok. 207 

00-140 Warszawa 

tel.: +48 22 295 15 81 

fax: +48 22 300 15 62 

tel. kom.: +48 602 393 293 

e-mail: solidarnosci@mbiuro.pl 

Godziny otwarcia: 8.00 – 16.00 

 
 
LOKALIZACJA 
Drugi warszawski oddział wirtualnego biura mBiuro zlokalizowany jest w dzielnicy          

Śródmieście, przy skrzyżowaniu głównych arterii miasta - al. Solidarności i al. Jana            

Pawła II. Niedaleko biura znajduje się Pl. Grzybowski i Pl. Bankowy – dwa z najbardziej               

prestiżowych placów w Warszawie. Takie położenie zapewnia bardzo łatwy dojazd          

samochodem oraz środkami komunikacji miejskiej z każdej części miasta. 

Nasze wirtualne biuro mieści się w Centrum Biurowym Bipromasz. 8-piętrowy budynek           

dysponuje dużą powierzchnią biurową, w pełni dopasowaną do potrzeb osób          

niepełnosprawnych. Biurowiec posiada całodobową ochronę. Przy obiekcie znajdują się         

płatne miejsca parkingowe, co jest dużym ułatwieniem dla osób poruszających się           

samochodem. 
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Dużym atutem lokalizacji naszego wirtualnego biura jest bliskie sąsiedztwo popularnych          

w stolicy miejsc. W niedalekiej odległości znajdziemy kino Femina, Halę Mirowską i Złote             

Tarasy. 

 

MULTISALE WARSZAWA SOLIDARNOŚCI 
Do Państwa dyspozycji oddajemy 6-osobową salę konferencyjną, w pełni wyposażoną w           

sprzęt multimedialny. To idealne miejsce na zorganizowanie małego szkolenia, spotkania          

biznesowego czy zebrania Zarządu lub pracowników.  

 

Sala wyposażona jest w duży stół z sześcioma wygodnymi krzesłami. To kameralna            

powierzchnia zapewniająca komfort każdego spotkania. Podczas wynajmu sali swoje         

wsparcie w obsłudze zapewnia nasza wykwalifikowana Asystentka. Na miejscu         

zapewniamy także serwis kawowy i herbaciany oraz wodę.  

 

W ofercie MultiSale Warszawa Solidarności znajduje się także kameralny 3-osobowy          

gabinet. To perfekcyjne miejsce na dyskretne spotkanie z kontrahentem lub do spokojnej            

pracy. Gabinet jest w pełni wyposażony. 

 

ADRESY URZĘDÓW 
1. I Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście 

ul. Lindleya 14  

02-013 Warszawa 

Telefon: (22) 584 61 00 

http://www.is.waw.pl/ 

2. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego 

ul. Czerniakowska 100 

00-454 Warszawa 

Telefon: (22) 440 06 91 

http://www.warszawa.so.gov.pl/ 
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3. ZUS I Oddział w Warszawie 

ul. Senatorska 6/8 

00-917 Warszawa 

Telefon: (22) 538 21 11 

http://www.zus.pl/ 

4. Główny Urząd Statystyczny  

Al. Niepodległości 208 

00-925 Warszawa 

Telefon: (22) 608 30 00 

http://stat.gov.pl/ 

 

LINKI 
Google maps: Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

http://www.zus.pl/
https://www.google.pl/maps/place/mBiuro/@52.241961,20.994389,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x471ecb7d865cbe95:0xea3c9003c32f8f24


MULTISALE - PRZEWODNIK PO GABINETACH KONFERENCYJNYCH 

MULTISALE WARSZAWA NOWOGRODZKA 

 

 

ADRES 
ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 

00-695 Warszawa 

tel.: +48 22 300 12 45 

fax: +48 22 300 12 85 

tel. kom.: +48 664 128 129 

e-mail: nowogrodzka@mbiuro.pl 

Godziny otwarcia: 8.00 – 16.00 

 
 
LOKALIZACJA 
Oddział wirtualnego biura mBiuro Warszawa przy ulicy Nowogrodzkiej położony jest w           

samym sercu stolicy, tuż obok Pałacu Kultury i Nauki oraz Dworca Centralnego, w             

sąsiedztwie najbardziej prestiżowego hotelu w mieście – Hotel Mariott. Taka lokalizacja z            

całą pewnością zapewnia doskonałe i bezproblemowe połączenie z głównymi arteriami          

komunikacyjnymi miasta. 

 

Wirtualne biuro w Warszawie znajduje się na piątym piętrze w historycznym,           

monumentalnym gmachu dawnego Banku Rolnego, który słynie z przepięknych,         

oryginalnie zachowanych, nienaruszonych wnętrz w stylu art deco. Mimo iż jest to            

historyczna budowla, została ona zmodernizowana tak, by uniknąć przeszkód         

architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.  
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Dodatkowo w budynku znajduje wiele biur rachunkowych oraz jeden z największych           

Domów Maklerskich Banku PKO. 

Ponadto kamienica posiada własny strzeżony parking tuż poza strefą ograniczonego          

parkowania w centrum miasta. Jest to budowla, która znacznie podwyższa prestiż ulicy            

Nowogrodzkiej. 

MULTISALE WARSZAWA NOWOGRODZKA 
Naszym Klientom udostępniamy komfortową, w pełni wyposażoną salę konferencyjną:         

klient ma możliwość skorzystania z projektora multimedialnego, tablicy flipchart, serwisu          

kawowego, a także ogólnodostępnego Wi-Fi. 

 

Sala konferencyjna zlokalizowana jest na 5 piętrze kompleksu biurowego i bez wątpienia            

jest częstym wyborem na kameralne spotkania Klientów z kontrahentami , rozmowy           

rekrutacyjne oraz zebrania Zarządu spółki czy też szkolenia pracowników.         

Pomieszczenie wyposażone jest w stół konferencyjny i wygodne krzesła dla 10 osób.  

 

W salce znajduje się także kącik kawowy z dostępem do kawy, herbaty oraz wody.              

Podczas każdego wynajmu sali zapewniamy profesjonalne wsparcie w obsłudze         

spotkania oraz gości. 

 

ADRESY URZĘDÓW 
1. III Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście 

ul. Lindleya 14  

02-013 Warszawa 

Telefon: (22) 584 53 06 

http://www.is.waw.pl/ 

2. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego 

ul. Czerniakowska 100 

00-454 Warszawa 

Telefon: (22) 440 06 91 

http://www.warszawa.so.gov.pl/ 
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3. ZUS I Odział w Warszawie 

ul. Senatorska 6/8 

00-917 Warszawa 

Telefon: (22) 538 21 11 

http://www.zus.pl/ 

4. Urząd Statystyczny w Warszawie 

ul. 1 Sierpnia 21  

02-134 Warszawa 

Telefon: (22) 464 20 00 

http://warszawa.stat.gov.pl/ 
 

LINKI 
Google Maps - lokalizacja 
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MULTISALE WARSZAWA MŁYNARSKA 

 

 

ADRES 
ul. Młynarska 42 lok. 115 

01-171 Warszawa 

tel.: +48 222 951101 

fax: +48 22 29 511 02 

tel. kom.: +48 575 370 560 

e-mail: mlynarska@mbiuro.pl 

Godziny otwarcia: 8.00 – 16.00 

 
 
LOKALIZACJA 
mBiuro Warszawa Wola znajduje się w samym centrum malowniczej Woli. Dzielnica           

wciąż nabiera charakteru miejskiego. W związku z tym, że całość warszawskiego           

centrum jest już zagospodarowana, to Warszawska Wola stała się atrakcyjną lokalizacją           

dla nowych inwestycji firm polskich oraz zagranicznych.  

 

Na tej dzielnicy znajdziemy także elementy polskiej kultury. Właśnie tutaj możemy           

odwiedzić przekształcone ze starej, zabytkowej elektrowni: „Muzeum Powstania        

Warszawskiego”. Jest to jedno z najnowocześniejszych, interaktywnych muzeów w         

Polsce. Cieszy się ono ogromną popularnością wśród turystów zagranicznych, młodzieży          

i dzieci. Na Warszawskiej Woli możemy więc sięgnąć po najważniejsze dla Polski            

wydarzenia i cofnąć się w czasie do historii, która odmieniła dzisiejsze losy.  
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Dziś Warszawska Wola to miejsce niezwykle rozwojowe. Znajdziemy tu popularne          

biurowce takie jak Atrium, Warsaw Spire oraz Warsaw Trade Tower. To idealna            

lokalizacja dla inwestycji mieszkalnych, apartamentów czy hoteli. Nasze biuro znajduje          

się przy jednej z głównych ulic – Młynarskiej 42 w nowoczesnym budynku.  

 

Ta atrakcyjna lokalizacja zapewnia łatwy dojazd zarówno do centrum Warszawy, jak i do             

lotniska. W niedalekiej odległości znajdziemy kolej SKM oraz KM. Nasze biuro jest            

oddalone zaledwie 5 min od stacji Warszawa Koło. To jedno z najbardziej popularnych             

osiedli w Warszawie, które powstało za czasów dwudziestolecia międzywojennego.  

 

MULTISALE WARSZAWA MŁYNARSKA 
Siedziba przy ulicy Młynarskiej składa się z dwóch niezależnych pomieszczeń. W           

pierwszym mieści się biuro, w którym pracuje asystentka będąca zawsze do Państwa            

dyspozycji.  

 

Drugie jest salą konferencyjną z osobnym wejściem od strony korytarza, która pomieści 8             

osób. Na jej wyposażenie składa się duży stół konferencyjny oraz wygodne fotele.            

Dodatkowym atutem są bardzo duże okna , co daje możliwość przeprowadzenia           

spotkania czy konferencji przy świetle dziennym.  

 

Wynajmujący ma nieograniczony dostęp do szybkiego internetu, drukarki, skanera oraz          

do tablicy typu flipchart. Nasi goście mają zawsze zapewniony serwis w postaci kawy,             

herbaty oraz wody. 

 

ADRESY URZĘDÓW 

1. Urząd Skarbowy Warszawa-Wola 

Powstańców Śląskich 2D 

01-381 Warszawa 

Tel.: 22 533 66 00 

2. XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

ul. Czerniakowska 100 

00-454 Warszawa 
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3. ZUS Inspektorat Warszawa-Wola 

(podlega pod: ZUS I Oddział w Warszawie) 

ul. Wrocławska 20 

01-493 Warszawa-Wola 

 

LINKI 
Google Maps - lokalizacja 
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Ponadto wszystkie sale konferencyjne zapewniają udogodnienia o 

wysokim standardzie, takie jak: 

- projektor multimedialny; 

- ekran; 

- tablica flipchart; 

- sieć bezprzewodowa WI-FI; 

- serwis kawowy; 
 

 
Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi stronami: 

 
www.mbiuro.com 

www.multisale.com.pl 

Infolinia: 22 100 98 00 

Pn. - Pt. 8:00-20:00 
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