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W warszawskim HubHub-ie można tego samego dnia pracować, posłuchać ciekawego wykładu, 
wymienić się wiedzą z innymi, poznanymi tu przedsiębiorcami, a nawet… pójść z nimi na piwo. 

Tak, to nie pomyłka. Na miejscu działa też bowiem prawdziwy bar. Chociaż miejsc do pracy tu 

nie brakuje, HubHub nie jest jedynie centrum co-workingowym. Inicjatorzy pomysłu dążą do 

stworzenia przestrzeni, w której innowacyjne idee znajdą najlepsze warunki rozwoju dzięki 

współpracy pomiędzy firmami różnej wielkości i z różnych branż: od sektora kreatywnego, przez 

nowe technologie, po finanse czy nieruchomości.  

 

„HubHub to odpowiedź na potrzeby firm, które potrzebują nie tylko wygodnej przestrzeni do 

codziennej pracy, ale też miejsca, w którym mogą pochwalić się swoimi osiągnięciami czy znaleźć 
nowych partnerów do wspólnych działań” – mówi Natália Kisková, szefowa HubHub w Europie. 

„Jesteśmy tak samo otwarci na współpracę ze środowiskiem start-upowym jak i z większymi 

firmami, które chcą być bliżej innowacyjnych pomysłów rodzących się w głowach młodych 
przedsiębiorców. To idealne miejsce dla ludzi, którzy chcą tworzyć coś wyjątkowego” – dodaje. 

 

W HubHub w budynku Postępu 14 znajduje się obecnie ponad 220 stanowisk roboczych w 

osobnych, wyposażonych pokojach lub przy współdzielonych biurkach. Przestrzeń położona na 

dwóch poziomach została zaaranżowana z wykorzystaniem mebli i wyposażenia wnętrz autorstwa 

utalentowanych polskich designerów. Klimat miejsca można sprawdzić, przychodząc tu z własnym 
laptopem nawet na jeden dzień (ceny zaczynają się już od 110 zł). Na użytkowników czeka też 
ogólnodostępna kuchnia, indywidualne schowki do przechowywania rzeczy, wygodne miejsca 

parkingowe dla rowerów, liczne strefy odpoczynku, a także imponująca przestrzeń mieszcząca 

nawet kilkaset osob, w której odbywają się wydarzenia dla społeczności HubHub i nie tylko. Na 

parterze budynku Postępu 14 powstał też ogólnodostępny bar i bistro. 

 

„HubHub to dużo więcej niż przestrzeń co-workingowa. To pewien stan umysłu – połączenie 

podobnie myślących ludzi, którzy chcą odnieść sukces dzięki współpracy z innymi. Lokalizacja w 

sercu największej dzielnicy biznesowej Warszawy pomaga nam zmniejszać dystans pomiędzy 

młodymi i dużymi firmami” – deklaruje Natália Kisková.  



 

 

 

HubHub w Europie 

 

HubHub zajmuje w budynku Postępu 14 ponad 2000 mkw. powierzchni biurowej i jest drugim 

tego typu miejscem otwartym w Europie. Pierwszy działa od wiosny tego roku w Bratysławie. 
Kolejne powstaną w latach 2018-2020 roku w Pradze, Budapeszcie i Londynie, stając się częścią 

ekosystemu ułatwiającego wszystkim członkom społeczności rozwijanie działalności również 
zagranicą. HubHub jest inicjatywą międzynarodowej firmy deweloperskiej HB Reavis. 

 

 
O HubHub 

HubHub to nie miejsce czy przestrzeń – to stan umysłu. To tutaj spotykają się możliwości rozwoju i utalentowane osoby. 

Razem tworzą idealne środowisko, w którym powstać mogą niezwykłe rozwiązania. HubHub wnosi edukacyjną wartość, 
poprzez współpracę z organizacjami non-profit, prowadzenie projektów edukacyjnych i wspieranie najlepszych 

talentów na rynku. HubHub został zaprojektowany tak, aby nadawać tempo innowacyjności i sprzyjać współpracy 
pomiędzy naszymi rezydentami, korporacjami i inwestorami.Naszą wizją jest stworzenie globalnego ekosystemu w 

którym utalentowani ludzie będą mogli w pełni wykorzystywać swój potencjał. Po otwarciu pierwszych lokalizacji w 

Bratysławie i Warszawie, planujemy rozwijać naszą sieć, otwierając w najbliższych latach kolejne europejskie lokalizacje 

HubHub. HubHub jest inicjatywą międzynarodowej firmy deweloperskiej HB Reavis. 

 
O Grupie HB Reavis 

Naszą misją jest zapewnienie wyjątkowych doświadczeń ludziom korzystającym z miejsc, które tworzymy. Rozwiązania 
dostępne w naszych budynkach pozytywnie wpływają na efektywność i samopoczucie ich użytkowników oraz lokalnych 
społeczności. Jako zintegrowany deweloper o zasięgu paneuropejskim zajmujemy się projektowaniem, realizacją oraz 
zarządzaniem nieruchomościami, zarządzaniem inwestycyjnym oraz prowadzeniem przestrzeni co-workingowych. 
Działamy w Wielkiej Brytanii, Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Poszukujemy też możliwości rozwoju w 
Niemczech oraz Turcji. Dzięki najwyższym standardom jakości naszych budynków oraz trosce o zrównoważony rozwój, 
zyskaliśmy uznanie na całym świecie. Nasza firma została nagrodzona m.in. tytułami: "Pracodawcy Roku 2016" w 
Polsce przez AON Hewitt, "Dewelopera Roku w Europie Środkowo-Wschodniej" w konkursie CEE Quality Awards 
2017 oraz "Najlepszego Dewelopera Biurowego" w plebiscycie World Finance 2016. Nasze projekty to ponad 1,2 
mln mkw. powierzchni w budynkach o szacowanej wartości 5,7 mld euro. Nowoczesne biura stanowią aktualnie 87% 
naszego portfolio - obecnie realizujemy 11 takich inwestycji o wartości 1,8 mld euro. Dysponując aktywami o łącznej 
wartości 2,1 mld euro i zatrudniając ponad 600 osób, należymy do ścisłej czołówki firm na europejskim rynku 
nieruchomości. Więcej informacji: www.hbreavis.com 
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