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Tworzymy Smart Office



Mikomax Smart Office
Partner w Twojej zmianie

Możliwość zarządzania biurem 
w czasie. Realizacja projektu zgodnie 

z założeniami czasowymi i budżetowymi 

• Przeglądy okresowe
• Doradztwo w zakresie rearanżacji przestrzeni 
• Pomoc w inwentaryzacji 
• Pomoc w utylizacji mebli 
• Transport i montaż

Satysfakcja 
pracowników

• Doradztwo w rearanżacji przestrzeni
• Rekomendacja dot. materiałów i kolorystyki
• Pomoc w przeprowadzce
• Szkolenia z ergonomii

Efektywność pracowników

• Badanie efektywności 
  miejsca pracy wg Leesman
• Doradztwo w rearanżacji przestrzeni
• Szkolenia z ergonomii

Optymalizacja kosztów

• Doradztwo techniczne 
• Rekomendacja materiałów i wykończeń
• Rekomendacja rozwiązań 
• Transport i montaż

Organizacja
Cele

Doradztwo

Relokacja 
biura

Rearanżacja 
biura



• Badanie efektywności miejsca pracy wg Leesman
• Projektowanie przestrzeni
• Doradztwo w zakresie materiałów i wykończeń
• Transport i  montaż

firma: 
Branża 
finansowa
miasto: 
Łódź, Polska

Zmiana organizacji pracy biura - 
doradztwo i rearanżacja przestrzeni



firma: 
Branża 
farmaceutyczna
miasto: 
Warszawa, 
Polska

• Badanie efektywności miejsca pracy wg Leesman
• Tworzenie przestrzeni testowej
• Doradztwo w zakresie materiałów 
• Rozwiązania dedykowane – optymalizacja kosztów
• Transport i montaż
• Pomoc w przeprowadzce

Zmiana lokalizacji biura, wprowadzenie 
Workplace Strategy u Klienta - 
doradztwo i relokacja 



• Doradztwo w zakresie materiałów – 
  wykończeń – optymalizacja kosztów
• Transport i  montaż
• Pomoc w przeprowadzce

firma: 
Orange Town
miasto: 
Warszawa, 
Polska

Doradztwo - rozwiązania dedykowane  



firma: 
Beckman Coultier
miasto: 
Paryż, Francja

• Doradztwo w zakresie materiałów 
  i dedykowanych wykończeń
• Transport i  montaż
• Pomoc w przeprowadzce

Rearanżacja biura - doradztwo, 
Company branding



Analiza celów, potrzeb i oczekiwań  
na różnych poziomach organizacji 

Badanie efektywności miejsca pracy 
wg Leesman (przed projektem) 

Projektowanie 
przestrzeni pracy 

Projektowanie i wyposażenie 
przestrzeni biurowej 

Badanie efektywności miejsca 
pracy wg Leesman (po projekcie)

Szkolenie z ergonomii 
miejsca pracy

Doradztwo 
w aranżacji przestrzeni pracy
Wiemy jak ważne jest dopasowanie przestrzeni pracy do celów organizacji, potrzeb i wymagań jej zespołów. 
Nasi doświadczeni konsultanci we współpracy z Klientem, zaproponują dedykowane rozwiązanie jak zmienić 
miejsce pracy, które zwiększy motywację i efektywność pracowników a w rezultacie rentowność firmy.

Doradztwo



Sewis - odbiór wyposażenia

Serwis - transport i przeprowadzka

 Odbiór prac

 Odbiór kartonów i pudeł

Opcjonalnie: dostawa i montaż 
nowego wyposażenia

Relokacja
przed rozpoczęciem prac właściwych na obiektach

Wizytacja nowego i starego biura

Oferta na usługę z opcją zakupu

Inwentaryzacja wyposażenia

Utylizacja starych mebli

Zakup nowego wyposażenia 
lub doposażenie

Projekt relokacji

Przygotowanie projektu relokacji

Pomagamy od momentu wstępnego planowania przeprowadzki do rzeczywistej relokacji, dbamy o wszystkie szczegóły, 
dzięki czemu Klient może skoncentrować się na swojej działalności. Ty i twoi pracownicy będą mogli cieszyć się nowym 
obiektem i wyposażeniem i rozwijać firmę bardziej efektywnie niż kiedykolwiek.

Relokacja



Badanie efektywności miejsca 
pracy wg Leesman (po projekcie)

Badanie efektywności miejsca 
pracy wg Leesman (przed projektem)

Pomoc 
w utylizacji mebli

Transport i montaż 

Rearanżacja
przestrzeni biurowej

Doradztwo w zakresie
materiałów i wykończeń

Wypożyczenie rozwiązań 
do testowania

Projektowanie 
przestrzeni pracy

Dzięki 25 lat doświadczenia na rynku projektowania i wyposażania przestrzeni biurowej jesteśmy ekspertami 
w aranżacji przestrzeni biurowej. Wskażemy, co jest możliwe w ramach postawionych przez Klienta celów 
i budżetu zmian ze wskazaniem obszarów priorytetowych o największym wpływie na działanie organizacji.

Rearanżacja



Biuro dopasowane.
Krok po kroku.

Proces, który możesz przejść z pełnym naszym wsparciem!

Badamy ZmieniamyAngażujemy Wspieramy
Ankieta, wywiady, 

obserwacje na różnych 
poziomach organizacji

Warszaty 
z zarzadem, menadżerami, 

pracownikami  

Nowy model pracy 
i odpowiednio 

dopasowane biuro 

Usługi wspierające 
przed / w trakcie / 

po realizacji projektu



Wspieramy ich zmiany.

Jak możemy pomóc 
Twojej organizacji w zmianie?



www.mikomaxsmartoffice.pl

Mikomax Smart Office to ekspert
w tworzeniu nowoczesnych
biur łączący fachową wiedzę
o produkcji mebli z autorską
koncepcją jej zastosowania we
współczesnym miejscu pracy.


