Powierzchnia biurowa

Park Technologiczny 3.0 MMC Brainville
MMC Brainville to centrum rozwoju biznesu w Nowym Sączu działające od maja 2014 roku.
Jego celem jest ułatwianie i usprawnianie rozwoju firm, których działalność oparta jest na nowych technologiach
oraz tych, które chcą rozwijać swoja działalność wykorzystując dostępne na rynku nowości technologiczne.
Projekt Parku Technologicznego MMC Brainville został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.3. Parkiem Technologicznym MMC Brainville zarządza
Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o.
Park Technologiczny 3.0 MMC Brainville mieści się na malowniczej działce o powierzchni 2 ha,
położonej w bezpośrednim sąsiedztwie trasy wjazdowej z Krakowa do Nowego Sącza.
Forma architektoniczna budynku łączy cechy nowoczesnego budynku biurowego z wykorzystaniem
energooszczędnych technologii (environmental-friendly building).
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W Parku Technologicznym znajdują się lokale biurowe o powierzchni od 36m2 do 1200m2
Zlokalizowane są w trzech segmentach: A, B i C na II piętrze budynku. W każdym segmencie do dyspozycji najemców
znajdują się w pełni wyposażone pomieszczenia socjalne.

Proponujemy:
wynajem biura wraz z podstawowym wyposażeniem
wynajem stanowiska biurowego w przestrzeni
coworkingowej

Podstawowe wyposażenie biura obejmuje:
Meble biurowe tj. biurko, fotel, regał, kontener z szufladami, szafka na dokumenty oraz szafka na odzież
System dynamicznego oświetlenia, automatycznie dostosowujący natężenie światła
do warunków oświetleniowych panujących w danej chwili, zapewniając jednocześnie komfort
użytkowania i oszczędność energii
Indywidualne regulatory temperatury

Dodatkowo oferujemy:
Łącze internetowe dostosowane do potrzeb klienta
Szeroki zakres usług outsourcingu IT
Usługi telekomunikacyjne
Możliwość druku, skanu oraz kopiowania na naszych urządzeniach wielofunkcyjnych
Wynajem sal konferencyjno-szkoleniowych

Miasteczko Multimedialne Sp z o.o. ma możliwość udzielania przedsiębiorcom (MŚP) pomocy de minimis.
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Nowoczesna infrastruktura Parku Technologicznego:
Specjalistyczna infrastruktura (zaplecze techniczne do tworzenia grafiki, animacji, filmu, fotografii,
serwerownia o najwyższych standardach bezpieczeństwa)
Zaplecze konferencyjno-szkoleniowe (z salą kinową)
Strefa biznesowa umożliwiająca spotkania z klientami
Ogólnie dostępne urządzenia wielofunkcyjne
Digital Signage – nowoczesny system wyświetlania treści o charakterze informacyjnym
Miejsca parkingowe (parking naziemny i podziemny)
Zaplecze gastronomiczne

Obiekt MMC Brainville wyposażony jest we wszelkie systemy bezpieczeństwa, m.in.: w zakresie
sygnalizacji pożaru, włamania, oraz detekcji stężenia CO i LPG w garażu podziemnym.
Ponadto budynek objęty został kontrolą dostępu i monitoringiem CCTV. Pełną integrację, konfigurację
oraz sterowanie poszczególnymi systemami zapewnia system zarzadzania budynkiem (BMS).
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Usługi

Eventy

Sale konferencyjne

Szkolenia
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Inkubator

Infrastruktura IT

Zainteresowanych wynajmem lub usługami prosimy o kontakt:
Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 2
tel: 18 53 13 550
biuro@brainville.pl

Mateusz Śliwa
msliwa@brainville.pl
tel: 48 (18) 53 13 570
tel. kom. 531 731 967

www.brainville.pl

Laboratoria

Grafika 2D i 3D

Skan 3D & Druk 3D

Animacja & VFX

Motion Capture

Kolor korekcja

Studio TV

Renderfarma

Studio Dźwiękowe
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