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Susținem afacerea dumneavoastră 
acum și pentru un viitor mai bun

La IWG, depunem eforturi susținute pentru a minimiza 
dezechilibrul pieței, astfel încât dumneavoastră să vă 
puteți gestiona în continuare afacerile, chiar și în aceste 
vremuri difi cile. Am creat acest document pentru a explica 
măsurile pe care le luăm ca replică la criza actuală. 

VĂ OFERIM UN MEDIU 
DE LUCRU SIGUR

Susținerea necesară pentru a vă 
bucura de un mod de lucru mai 
sigur, mai sustenabil și cu mai 
multe satisfacții. 

VĂ AJUTĂM PE 
DUMNEAVOASTRĂ SĂ VĂ 
ADAPTAȚI LA NOUL VIITOR 

Posibilitatea de a reduce 
riscurile creând condițiile 
necesare pentru munca la 
distanță la scară globală. 

NE ASIGURĂM CĂ 
DUMNEAVOASTRĂ VĂ VEȚI 
RELUA ACTIVITATEA ÎN CEL MAI 
SCURT TIMP

Agilitate maximă cu soluții 
fl exibile de spații de lucru, 
concepute în funcție de nevoile 
dumneavoastră.
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Ne asigurăm că vă veți relua  
activitatea în cel mai scurt timp

Suntem aici pentru a vă ajuta să vă reluați activitatea cât mai repede și 
cât mai eficient posibil. Creăm o soluție de spațiu de lucru concepută în 
funcție de nevoile dumneavoastră de astăzi, soluție pe care o veți putea 
modifica imediat ce condițiile devin mai ușor previzibile.

Home office profesionist

Oferiți-le asistență profesionistă 
echipelor dumneavoastră care 
lucrează de acasă, cu o serie de 
servicii virtuale, disponibile cu 
contract lunar. 

• Adresă de afaceri 
pentru redirecționarea 
corespondenței

• Numere de telefon locale cu 
serviciu de preluare a 
apelurilor

• Utilizați spațiul de lucru local 
ori de câte ori aveți nevoie

• Amenajare în termen de 24 de 
ore

Spațiu de lucru receptiv la 
nevoile dumneavoastră

Dacă biroul dumneavoastră are 
acces restricționat sau dacă 
aveți nevoie să găzduiți o echipă 
care lucrează de la distanță, noi 
vă putem oferi spațiul de care 
aveți nevoie, când și unde aveți 
nevoie.

• Depășiți problema întârzierilor 
legate de construcții 

• Acces imediat, oriunde aveți 
nevoie

• Spații gata de utilizat, complet 
echipate, cu rețea WiFi de 
calitate profesională

• Pe termen scurt sau pe termen 
mai lung

• Birouri și spații de întâlnire de 
orice dimensiune

Flexibilitate excepțională

Deoarece viitorul este incert, vă 
putem oferi spațiul de care aveți 
nevoie astăzi, fără riscuri sau 
angajamente, astfel ca ulterior 
să vă puteți adapta, pe măsură 
ce nevoile dumneavoastră se 
schimbă.

• Orice durată contractuală 
posibilă - de la o lună la alta sau 
pe mai mulți ani 

• Fără cheltuieli de capital sau 
plăți în avans 

• De la un birou privat până la 
un etaj întreg, de la birouri 
individuale până la birouri 
pentru întreaga echipă

• Măriți spațiul sau mutați-vă în 
altă locație

• Micșorați spațiul la reînnoirea 
contractului 

• Începeți să lucrați acum și 
plătiți mai târziu
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Vă oferim un
mediu de lucru sigur

Am luat următoarele măsuri, pe baza recomandărilor emise de 
OMS privind sănătatea și siguranța la locul de muncă. 
La nivelul întregii noastre rețele de 3.500 de locații, putem 
asigura un mediu de lucru sigur, care corespunde în totalitate 
cerințelor actuale și care oferă un mod de lucru mai durabil și cu 
mai multe satisfacții pe viitor. 

Distanțare fi zică

Ne-am asumat principiile distanțării fi zice și le-am aplicat 
în spațiile de lucru. Pentru a asigura o distanțare sigură în 
toate clădirile noastre de birouri, am furnizat informații 
clare și mijloace de semnalizare care să acopere spațiile 
deschise, birourile private și sălile de întâlniri.

Măsuri de igienă îmbunătățite

Respectăm cele mai înalte standarde de igienă, cu 
dezinfectarea frecventă a punctelor de contact, a 
suprafețelor și a spațiilor de lucru, în conformitate 
cu reglementările globale privind sănătatea și 
siguranța.

Birourile private au fost reconfi gurate 
cu mai puține mese de lucru și mai mult 
spațiu de liberă circulație pentru a permite 
circulația în siguranță.

Sălile de întâlniri au scaune distanțate 
pentru mai mult spațiu și un protocol privind 
circulația în sensul acelor de ceasornic.

De asemenea, încurajăm distanțarea fi zică 
în spațiile deschise.

Zone-tampon de minimum 2 metri

Scaune
distanțate

Scaune
distanțate

Zone-tampon de 
minimum 2 metri

Zone-tampon de 
minimum 2 metri

Circulație
în sensul acelor de ceasornic
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Pregătirea spațiului de lucru 

Pentru siguranța personalului și a clienților noștri, folosim 
bandă adezivă și autocolante pe pardoseală pentru a 
le reaminti astfel vizitatorilor de recomandările privind 
distanțarea fi zică și așezarea la distanță.

Indicatoare de așteptare

În zone precum recepții, bucătării sau 
lounge-uri, am instalat indicatoare 
care să permită distanțarea în 
intervalele de așteptare. 

Indicatoare de mers

În toate clădirile noastre am amplasat 
indicatoare de mers pentru crearea 
unor culoare de circulație, pentru a 
ghida persoanele prin clădire, fără 
a intra accidental în contact cu alte 
persoane. 

Indicatoare de distanțare

În ascensoarele noastre, am folosit 
indicatoare de distanțare, pentru a le 
indica oamenilor unde să se așeze. 

Scaune distanțate

Am amenajat scaune distanțate pentru 
a permite astfel distanțarea fi zică în 
birouri, săli de întâlniri și zone comune. 

Dezinfectare

În toate centrele noastre sunt 
disponibile materiale sanitare precum 
soluții dezinfectante pe bază de alcool 
pentru mâini și șervețele umede 
dezinfectante. 

Măști

Acolo unde acest lucru este 
obligatoriu, angajații și clienții noștri 
sunt rugați să poarte măști. 
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Susținem desfășurarea activității  
în condiții mai sigure

Am creat recomandări de sănătate și siguranță 
pentru spațiile noastre de lucru, perfect vizibile 
în locații strategice din centrele noastre. 

Pentru propria dvs. siguranță și pentru a încetini 
răspândirea COVID-19, vă rugăm să păstrați o distanță 

de 2 metri între dvs. și persoanele din jur.

Vă mulțumim pentru susținere!

2 metri

6,5 picioare

VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI DISTANȚA 
Lucrați în condiții de siguranță și respectați 

regula distanțării fizice Contribuiți la oprirea 
răspândirii COVID-19

Principala noastră prioritate este sănătatea și starea de bine a clienților, 
a angajaților și a oaspeților noștri.

Nu uitați să vă spălați sau să vă dezinfectați mâinile înainte de a utiliza 
fotocopiatoarele, imprimantele, cafetierele sau frigiderul.

Vă mulțumim pentru sprijinul oferit!

Sănătatea și starea de bine a angajaților, clienților și 
oaspeților noștri este o prioritate fundamentală.
 
Pentru a ajuta la minimizarea riscului și pentru a-i proteja pe cei din jur, 
dacă ați călătorit recent într-o zonă de mare risc sau dacă credeți că ați 
putut fi expus/ă la COVID-19 în orice alt mod, vă rugăm să nu pătrundeți 
în centru până când nu se va fi încheiat o perioadă de 14 zile în care nu ați 
prezentat simptome.  
 
Pentru informații suplimentare despre zonele de mare risc sau pentru 
informații generale despre COVID-19, puteți vizita site-ul web al 
Organizației Mondiale a Sănătății:
 
www.who.int 
 
Dacă prezentați febră sau simptome similare cu cele ale gripei, consultați 
imediat medicul, mergeți acasă și reveniți la serviciu/în centru doar după ce 
ați primit acordul unui cadru medical în acest sens.
 
Vă mulțumim pentru sprijinul oferit.

COVID-19 
(Coronavirus)

Vă mulțumim pentru sprijinul oferit!

Întâlniri în condiții de 
sănătate și siguranță

Principala noastră prioritate este sănătatea și starea de bine a clienților, 
a angajaților și a oaspeților noștri. Vă rugăm să respectați aceste recomandări.

Respectați distanțarea socială stând 
la cel puțin 2 metri distanță de alte 
persoane.

Intrați/ieșiți din încăpere în sensul 
acelor de ceasornic pentru a evita 
contactul cu alte persoane.

Folosiți un șervețel atunci când 
utilizați accesoriile de cafea/ceai, 
pentru a evita contactul direct.

Dacă întâlnirea dvs. include servicii de 
catering, vă rugăm să păstrați distanța 
fizică atunci când serviți alimentele.

Dispunere în zig-zag 

și la 2 metri d
istanță
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Vă ajutăm să vă adaptați 
la noul viitor

Forța de muncă distribuită va deveni noul standard pe 
măsură ce afacerile reduc riscurile și aleg beneficiile muncii 
la distanță. Flexați și distribuiți forța de muncă apelând la 
portofoliul nostru de soluții de spații de lucru.

Distanțarea echipelor dumneavoastră 

Câtă vreme se mențin recomandările 
de distanțare fizică, probabil veți avea 
nevoie de mai mult spațiu pentru a vă 
găzdui angajații. 

• Închiriați spații pe termen scurt într-o 
locație apropiată sau creați hub-uri 
regionale, pentru diverse funcții 

• Închiriați mai multe spații de birouri în 
același centru sau în alte locații

• Alegeți dintr-o largă varietate de 
configurări ale birourilor

Noi facem posibilă munca 
profesionistă de la distanță

Vă oferim acces la rețeaua noastră de 
spații de lucru profesionale, pentru a 
permite munca de la distanță la scară 
globală.   

• Le permitem oamenilor să își 
desfășoare activitatea mai aproape 
de casă și să rămână productivi 

• Rețea de locații în centrul orașului și 
în zonele suburbane 

• Planuri de abonamente care să 
permită accesul cu regim de plată în 
funcție de utilizare

• Soluții pe termen scurt sau programe 
corporative pe termen lung

Noi facem posibilă munca 
profesionistă de acasă

Creați un program solid, cu o varietate 
de servicii profesionale care să vină în 
sprijinul angajaților care lucrează de la 
domiciliu.  

• Adresă de afaceri pentru 
redirecționarea corespondenței

• Numere de telefon locale cu 
serviciu de preluare a apelurilor

• Utilizați spațiul de lucru local ori de 
câte ori aveți nevoie
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Asistență din partea minunatei noastre 
echipe alcătuite din 15.000 de persoane

Echipa noastră globală dedicată de agenți de 
curățenie, manageri de comunitate, manageri 
de întreținere, coordonatori de asistență cont, 
recepționeri profesioniști, ingineri IT și mulți alții se 
află aici, pentru a se asigura că ziua dumneavoastră 
de lucru decurge în condiții optime.



AFRICA  

ASIA PACIFIC

EUROPA 

AMERICA LATINĂ

AMERICA DE NORD  

MAREA BRITANIE

+27 21 300 4350

+91 22 6786 9165

+492 113 8789809

+52 55 9171 1111

+1 888-673-7850

0800 756 2911

Luați legătura cu noi și 
vedeți cum vă putem ajuta

Consilierii noștri cu experiență se află aici la orice oră din zi pentru a vă ajuta 
să vă reluați activitatea rapid, în condiții de productivitate și profitabilitate.

iwgplc.com


