Growing Business Together

Nagyon kényelmes úgy irodát bérelni, hogy az íróasztalon, a telefonkészüléken, a fénymásolón át a kávéfőző
gépig minden a helyén van már, nem kell a berendezéssel fáradozni vagy több éves szerződés megkötésével
hosszú távra elköteleződni.
A DBH Serviced Oﬃce – cégmérettől függetlenül – az Ön vállalkozása számára is professzionális,
személyre szabott infrastrukturális megoldásokat kínál. Legyen szó szolgáltatott irodáról, virtuálisvagy készenléti irodáról, rendezvényszervezésről vagy éppen tárgyalóbérlésről, a DBH Serviced
Oﬃce minden egyedi igényt ﬁgyelembe vesz annak érdekében, hogy vállalkozása a legmagasabb
minőségi elvárásoknak megfelelően tudjon ügyfelei rendelkezésére állni.

Budapest – Debrecen – Bukarest + 650 lokáció világszerte
Magyarországon egyedüliként, az Alliance Business Centers Network (ABCN) nemzetközi
hálózatának tagjaként a DBH ügyfeleinek havi nyolc órányi ingyenes tárgyalóterem használat áll a
rendelkezésére a világ 650 pontján.

A DBH Serviced Office által biztosított bérleti konstrukciók:
• Szolgáltatott iroda – személyre szabott irodák, igény szerinti irodaterülettel, bérleti időtartammal,
és egyéb kiegészítő szolgáltatásokkal
• Virtuális iroda – állandó ﬁzikai jelenlét nélkül, exkluzív irodai környezet és stabil elérhetőség.
Fejlődő vállalkozásoknak ideális
• Közösségi iroda – stílusos és egyben költséghatékony munkavégzési mód, ahol a bérlők egy
térben dolgoznak. Fiatal, kis létszámú vállalkozásoknak ideális
• Készenléti iroda – állandó biztonsági háttérbázis olyan előre nem látható helyzetekre (elemi
károk, tűzeset), amikor cége azonnali költözésre kényszerül és az elvégzendő munkát még rövid
időre sem lehet felfüggeszteni
• Extra szolgáltatások: tárgyaló- és konferenciaterem-bérlés, teljes körű konferencia- és
rendezvényszervezés, folyamatosan elérhető IT-támogatás és tanácsadás
„Telekommunikációs, IT és ingatlan szakterületen is működő ügyvédi irodaként olyan
épületet kerestünk székhelyként, ahol egyrészt a potenciális ügyfeleink dolgoznak, másrészt
megfelelően reprezentatív és igényes kialakítással bír. A DBH által biztosított serviced oﬃce a
kisebb méretű, de dinamikusan növekvő cégek számára ideális, jelentős hozzáadott értékkel
bíró szolgáltatás. Az irodák azonnali használatra készek, így a növekedni kész és az
adminisztráció helyett a core businessre koncentrálni kívánó cégek számára optimális
választás.”
– Dr. Lohn Balázs, ügyvéd, Lohn Ügyvédi Iroda

A DBH Group további üzletágai
Számviteli szolgáltatások, bérszámfejtés, adótanácsadás, egyéb üzletviteli tanácsadás
dbh-ﬁnance.com
ﬁnance@dbh-group.com

Kockázati tőke- és ingatlan alapkezelés
dbh-investment.com
investment@dbh-group.com

Pályázatírás, projektmenedzsment, hazai és nemzetközi K+F projektek
menedzselése, forráskoordináció és hitelmenedzsment
dbh-projectmanagement.com
projectmanagement@dbh-group.com
Informatikai szolgáltatások. Az Exact vállalatirányítási szoftver magyarországi, romániai
és horvátországi viszonteladója
dbh-itservices.com
itservices@dbh-group.com

SeedStar

Startup inkubáció, vállalkozásfejlesztés, tőkebevonás
dbh-seedstar.com
seedstar@dbh-group.com
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