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Business Link. Start-upowa rewolucja

[1]
W Toruniu działa największe centrum Business Link w Polsce. Jego siedzibą są dawne
Młyny Toruńskie - doskonałe miejsce dla start-upowiczów.
Business Link to platforma łączącą przedsiębiorców z całego kraju. Dzięki kilkuletnim staraniom
władz Torunia i przedstawicieli Polski Przedsiębiorczej, to właśnie w naszym mieście została otwarta
6. placówka Business Link w Polsce.
Toruński Inkubator Technologiczny Business Link Toruń to miejsce rozwoju nawet 200 start-up’ów.
Oferta jest skierowana głównie do osób działających w branży ICT. W zależności od posiadanego
pakietu świadczeń, właściciele start-upów mogą skorzystać z obsługi księgowej i pomocy prawnej
oraz otrzymać dostęp do wysokiej klasy biur czy multimedialnych sal konferencyjnych na terenie
toruńskiego inkubatora, a także pozostałych 5, zlokalizowanych w największych miastach Polski
(Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Kraków).
Korzyści płynących z członkowstwa w Business Linku jest znacznie więcej. Idea Business Linku opiera
się na rozwoju w trzech obszarach: FIRMA, WIEDZA i SPOŁECZNOŚĆ.

Obszar FIRMA skupia się na organizowaniu wymarzonych warunków do pracy, oferując m.in.
coworking, 24 godzinny dostęp do wszystkich lokalizacji BL w kraju oraz wirtualny adres i
indywidualną skrytkę.
Obszar WIEDZA stanowi wsparcie w zdobywaniu wartościowego know-how poprzez
indywidualne mentoringi z guru biznesu czy program wyjazdów globalnych READY TO GO.
Obszar SPOŁECZNOŚĆ tworzy okazje do zdobycia wartościowych kontaktów m.in. poprzez
uczestnictwo w prestiżowych wydarzeniach z cyklu Business Mixer.
Siedzibą Toruńskiego Inkubatora Technologicznego Business Link Toruń są dawne Młyny Toruńskie,
które zostały poddane gruntownej modernizacji stając się jedną z najnowocześniejszych przestrzeni
biurowych w regionie. Do dyspozycji są w pełni wyposażone sale. Wnętrza toruńskiego Business
Linku zostały zaprojektowane w nowoczesny i niestandardowy sposób, a zastosowane rozwiązania
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zapewniają użytkownikom możliwość realizacji każdego typu przedsięwzięć. Niewątpliwym atutem
tego miejsca są wysokiej klasy urządzenia technologiczne i multimedialne. Innowacyjne urządzenie
przestrzeni zapewnia komfort pracy, poprawia nastrój, ułatwia nawiązywanie kontaktów między
ludźmi. Warto podkreślić, iż wygląd biur przywodzi na myśl wnętrza siedzib takich korporacji jak
Google czy Microsoft.
Dzięki przeprowadzonej renowacji i odpowiedniej adaptacji obiektu, Toruński Inkubator
Technologiczny będzie miał do zaoferowania przedsiębiorcom aż 1,3 tys. metrów kwadratowych
powierzchni. Na dwóch ostatnich piętrach budynku przy ul. Władysława Łokietka znajdziemy aż 7 sal
konferencyjnych, przestrzeń do coworkingu, miejsce relaksu, a także kuchnię. Na dachu
zaprojektowany został club oraz ogród, które pozwolą na chwilę oddechu na świeżym powietrzu.
Jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do start-upowej rewolucji odwiedź stronę internetową
www.bltorun.pl [2] lub fanpage'a www.facebook.com/BLTorun1 [3].
Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z managerem toruńskiego Business Linku:
Paweł Żywiecki

T | +48 56 66 08 420
M | +48 515 22 97 65
E | pawel.zywiecki@przedsiebiorca.pl [4]
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