
 

Nazywam się Katarzyna Radziejewska i jestem twórcą 

hello! BUSINESS CONCEPT. 

Marzyłam o miejscu, które połączy kreatywnych ludzi, 

da im przestrzeń do odpoczynku, dbania o zdrowie 

i będzie sprzyjać nowym pomysłom. 

Tak właśnie zrodził się projekt oparty o holistyczne podejście 

do człowieka, którego sfery życia przenikają się nawzajem. 

Witajcie w hello! BUSINESS CONCEPT. 

To przestrzeń dla ludzi, którzy docenią jakość i indywidualne 

podejście. Dla każdego, kto potrzebuje miejsca na kreatywną 

pracę, budowanie relacji, odpoczynku i zadbania o siebie. 

W dzisiejszym zabieganym świecie pełnym zmienności 

najcenniejszymi walutami są zdrowie i czas. Rozwiązaniem 

na to jest hello! BUSINESS CONCEPT odpowiadające na 

potrzeby zapracowanego, poszukującego równowagi człowieka.

Przejdźmy do szczegółów.

„Pracuj tyle ile musisz, zarabiaj tyle ile potrzebujesz, 

a resztę czasu przeznacz na to, co lubisz.” 



hello! BUSINESS CONCEPT to trzy uzupełniające się przestrzenie,

w których tworzymy wyjątkowy EKOSYSTEM 

hello! CO-OFFICE                                         hello! EVENT                                          hello! TRAINING



4 BIURA – dedykowane dla 6-8 osób.  
Przestrzeń polecana do twórczej pracy zespołowej. Biura wyposażone są w atrybuty niezbędne do pracy hybrydowej 
(kamerka, ring, głośnik, słuchawki, ładowarki, statyw). Nie znajdziesz tu jednak biurek… jest natomiast miejsce do relaksu.

OPEN SPACE – tutaj znalazło się miejsce na biurka do indywidualnej pracy, wygodne fotele, regały z książkami 
(uwielbiamy książki!) oraz budkę akustyczna, w której można komfortowo przeprowadzić rozmowę telefoniczną.

GABINET TLENOTERAPII do sesji tlenowych (miękka komora hiperbaryczna 1,3 ATA) – dlaczego komora hiperbaryczna 
w przestrzeni biurowej? To proste! Dotleniony organizm działa sprawniej i efektywniej. Zapracowani, aktywni ludzie 
potrzebują tlenu i dbają o swój czas. Komputer, ulubiona książka… zdecydowanie rekomendujemy książkę lub sen (nie ma 
jak drzemka w godzinach pracy) i sprawisz swojemu organizmowi bezcenny prezent, a on na pewno Ci to wynagrodzi.

KUCHNIA – nie da się pracować bez dobrej kawy czy aromatycznej herbaty. W całym hello! BUSINESS CONCEPT 
zadbaliśmy o to aby smak kawy był ten sam, dlatego zamawiamy naszą autorską mieszankę wypalaną w jednej z łódzkich 
palarni. 

 to w pełni wyposażona PRZESTRZEŃ DO TWÓRCZEJ PRACY.

Wszystkie nasze powierzchnie są klimatyzowane, a w częściach biurowych zadbaliśmy o PROFESJONALNE WYCISZENIE 

PRZESTRZENI, czyli znajdziecie w nich panele akustyczne sufitowe i ścienne.



INSPIRUJ    GOTUJ    INTEGRUJ   

To doskonałe miejsce do przeprowadzenia SZKOLENIA lub WARSZTATU. Wyposażone w niezbędny sprzęt oraz dający 

możliwość zorganizowania przerwy lunchowej bez wychodzenia na zewnątrz. Same przerwy kawowe są u nas wyjątkowe, 

nie znajdziesz tu tzw. „suszu konferencyjnego”. Zdecydowanie stawiamy na jakość i lubimy zaskakiwać pysznymi i zdrowymi 

przekąskami oraz daniami.

Nic tak nie zbliża, jak wspólne gotowanie. U nas możesz ze swoim zespołem lub partnerami biznesowymi w odpowiednio 

wyposażonej kuchni przygotować posiłek, aby potem rozkoszować się jego smakiem. hello! EVENT to miejsce, gdzie możesz 

zainicjować SPOTKANIE ZESPOŁU POŁĄCZONE Z INTEGRACJĄ. 

hello! EVENT to miejsce, gdzie możesz z organizować biznesowe spotkanie większego zespołu (ok. 20 osób), spotkanie dla 

partnerów biznesowych, przeprowadzić prezentację oferty, zorganizować WYJĄTKOWY EVENT.

Jak wykorzystać hello! EVENT? Możesz wynająć całość lub wynająć część. Możesz zorganizować wszystko sam lub 

możesz skorzystać z naszej pomocy i doświadczenia. JAK LUBISZ. JAK CI WYGODNIE. 

to miejsce, gdzie MOŻESZ ZAINICJOWAĆ SPOTKANIE ZESPOŁU POŁĄCZONE Z INTEGRACJĄ.



Studio wyposażyliśmy w NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI SPRZĘT, ale sam sprzęt nic Ci nie da, jeśli nie wiesz jak z niego 

skorzystać. Dlatego u nas W DBANIU O ZDROWIE POMOŻE CI PROFESJONALNY TRENER PERSONALNY. 

Nasi trenerzy to ludzie z ogromną pasją i wieloletnim doświadczeniem. 

Trening przed pracą, między spotkaniami, a może zaraz po pracy? Każda opcja jest dobra - wybierz dogodną dla siebie. 

Aby Ci to ułatwić w studiu znajdziesz wszystko co przyda Ci się w trakcie i po treningu. Woda i ręcznik na trening, espresso 

przed lub cafe crema po… kosmetyki, parownica (gdyby koszula się pogniotła). 

WYSTARCZY, ŻE BĘDĄ CHĘCI – RESZTĄ SIĘ ZAJMIEMY! 

hello! TRAINING powstało z pasji do zdrowego stylu życia i chęci szerzenia idei – lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli 

PROFILAKTYKA TO PODSTAWA ŚWIADOMEGO CZŁOWIEKA. Tutaj zadbasz o swoją kondycję 

oraz podniesiesz energię, która z pewnością jest podstawowym filarem efektywnego działania i życia.

Treningi personalne prowadzimy w języku polskim i angielskim.

to profesjonalne studio treningu personalnego, gdzie POD OKIEM TRENERA MOŻESZ ZADBAĆ O ZDROWIE.



BIURA 1-4 na wyłącznośćOPEN SPACE

do 2 godzin

do 4 godzin

do 8 godzin

każda kolejna godzina

inne opcje

200 PLN 

300 PLN 

500 PLN 

100 PLN 

wyceniane indywidualnie

1 MIESIĄC

750 PLN 15 dni

inne opcje

1350 PLN 

Podane ceny są cenami netto  vat 23%/

wyceniane indywidualnie

OFERTA 

W cenie wynajmu zawarty jest nieograniczony dostęp 

do wody, kawy, herbaty oraz przekąsek.

GABINET 

1 wejście

5 wejść

100 PLN 

10 wejść

410 PLN 

725 PLN 

TLENOTERAPII

Wynajem umożliwia korzystanie z przestrzeni hello! CO-OFFICE 

open space (bez ograniczeń) oraz biur 1-4 jeżeli nie są w danej 

chwili wynajęte na wyłączność (w/w opłata nie obejmuje 

wyłączności na biura 1-4).

Wynajem zawiera również możliwość samodzielnego korzystania 

z studia hello! TRAINING w takim terminie, jak termin wynajęcia 

hello! CO-OFFICE (15 dni, 1 miesiąc lub jego wielokrotność).

Opcja dostępna wyłącznie dla rezydentów hello! CO-OFFICE

oraz najemców hello! BUSINESS CONCEPT.   



SALA do 25 osób GABINET 1-4 osób

do 2 godzin

do 4 godzin

do 8 godzin

każda kolejna godzina

inne opcje

400 PLN 

600 PLN 

1000 PLN 

150 PLN 

wyceniane indywidualnie

150 PLN 

200 PLN 

300 PLN 

50 PLN 

Przerwa lunchowa od 30 pln od osoby (wyceniane indywidualne). 

wyceniane indywidualnie

do 2 godzin

do 4 godzin

do 8 godzin

każda kolejna godzina

inne opcje

Podane ceny są cenami netto  vat 23% /

W cenie wynajmu zawarta jest przerwa kawowa z przekąskami.
KUCHNIA

wyceniane indywidualnie

OFERTA 



STUDIO

1 wejście

10 wejść

inne opcje

125 PLN 

wyceniane indywidualnie

20 wejść

1100 PLN 

2033 PLN 

W cenie wynajmu wliczona jest opieka profesjonalnego trenera 

personalnego, który pomoże w poprawie kondycji i realizacji celów.

Przygotuje indywidualny program treningowy i będzie moderował trening.

Podane ceny są cenami netto  vat 23% /

OFERTA 



PAKIETY
 

W hello! BUSINESS CONCEPT można skorzystać z PORAD i WSPARCIA FACHOWCÓW 

– trenera mentalnego, mentora, coacha, doradcy biznesowego, psychoterapeuty oraz psychologa.

Zapraszamy serdecznie! Jak to się mówi - skroimy ofertę na miarę, zapewnimy biznesowe wsparcie, wspólne gotowanie 

i trochę fizycznego wysiłku. Wszystko to w trosce o TWOJE ZDROWIE i SZCZĘŚCIE.

POZYTYWNE NASTAWIENIE / PROAKTYWNOŚĆ  
szukanie możliwości, a nie problemów, działanie, zaangażowanie, brak zrzucania winy 

na innych, branie spraw w swoje ręce, efektywność działania, nastawienie na cele, 

uśmiech, otwartość 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
za słowa, jasne precyzowanie komunikatów, ustalanie priorytetów, można na mnie polegać. 

Odpowiedzialność daje poczucie bezpieczeństwa, buduje zaufanie. 

Nie odpuszczanie w trudnych sytuacjach, nie poddawanie się. 

AUTENTYCZNOŚĆ 
bycie sobą, nie udawanie kogoś kimś się nie jest, pewność siebie, prawdomówność, 

szczerość,, jak jestem to jestem na 100%, wiem co wiem, a czego nie wiem, 

realizuję swoje pasje.

BUDOWANIE RELACJI
otwartość, aktywne słuchanie, wzajemność, pomoc, wsparcie, poczucie bezpieczeństwa, 

wymiana doświadczeń, inspirowanie, szukanie rozwiązań, szczerość, troska, bycie częścią 

społeczności, poczucie przynależności 

ZDROWIE
w zdrowym ciele zdrowy duch, lepiej zapobiegać niż leczyć, profilaktyka, zdrowie psychiczne 

i fizyczne, zdrowe jedzenie, zdrowy tryb życia jako stały element

ROZWÓJ
podnoszenie poprzeczki, praca na talentach i wzmacnianie mocnych stron, motywacja, 

zaangażowanie, nabywanie nowych kompetencji, progres, akceptowanie błędów, umiejętność 

godzenia się z niepowodzeniami i wyciąganie wniosków, otwartość za zmianę, wyznaczanie 

celów, podejmowanie wyzwań, innowacje, kreowanie

NASZE WARTOŚCI

Można skorzystać z każdej strefy hello! oddzielnie, 

ale najbardziej POLECAMY ŁĄCZYĆ JE W PAKIETY.



KONTAKT

hellobusinessconcept

hello_business_concept

Zachęcamy do OBSERWOWANIA naszych social mediów!

hello_training

hellostudiotraining
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