


  
Nook este un spațiu boutique de coworking și 
evenimente situat într-un punct central și dinamic 
al Sibiului, înconjurat de cafenele și restaurante. 



Nook s-a născut din pasiunea pentru arhitectură 
și frumos, dorința de a fi înconjurați de o 
comunitate creativă și nevoia unui spațiu fluid, 
modern și complet echipat unde poți lucra cu 
plăcere, când și cum ai nevoie. 

Povestea 

și filosofia Nook




Am căutat mult timp clădirea potrivită și ne-am oprit la cea de pe Bulevardul Victoriei, 22. E un spațiu 
care poartă patina arhitecturii de început de secol XX prin camerele largi, tavanele înalte, parchetul 
masiv de stejar și geamurile atent lucrate în lemn.



Spațiul a fost complet renovat, mobilat și utilat în 2019. Am încercat să îi redăm o parte din farmecul 
de altădată și, în același timp, să îl dotăm cu toate echipamentele necesare unui birou modern.

Spațiul





Estetica și atmosfera spațiului în care ne desfășurăm activitatea au un efect major asupra motivației 
noastre, a energiei cu care dimineața venim la birou și asupra stării noastre de bine în general.



Am ținut cont de toate acestea și am căutat un spațiu cu multă lumină naturală, am ales cu grijă 
elementele de design interior și am încercat să respectăm cât mai mult arhitectura clădirii.



Ne-am înconjurat de plante verzi și zone de lounge, dar și de dispozitive wireless de ultimă generație 
care să asigure membrilor noștri o experiență fluidă și cât mai rapidă. 

Un loc pentru starea ta de bine







Un spațiu de coworking este un loc care îți 
pune la dispoziție toate facilitățile necesare 

pentru ca tu să poți lucra inspirat la proiectele 
tale. Asta înseamnă că te eliberează de 

stresul închirierii propriului spațiu de birou și a 
amenajării acestuia.



Plătești timpul petrecut aici - îți oferim 
abonamente flexibile, indiferent că e vorba de o 
zi, o săptămână sau abonament lunar, dacă îți 

dorești să fii colegul nostru permanent.



Pe lângă facilitățile oferite, vei face parte 
dintr-o comunitate de antreprenori, creativi și 

oameni activi - o să ai parte de momentele de 
socializare care îți lipsesc atunci când lucrezi de 

acasă sau din propriul birou. La Nook, 
dezbatem, colaborăm, legăm parteneriate și 

prietenii, creștem împreună.   

Și totuși, ce este un 
spațiu de coworking?





Facilități
Lumină naturală & design interior 
inspirațional;


Bucătărie mobilată și utilată;


Wifi rapid;


Imprimantă, scanner & birotică;


Flipchart, whiteboard și videoproiector HD;


Zone de lounge și relaxare;


Cafea, ceai & apă din partea casei;


Vestiare cu cheie;


Acces la o curte interioară liniștită;


Sistem de pontaj electronic, ca să știi câte 
ore ai stat la noi;


Spațiu securizat (monitorizare video & 
senzori de incediu / efracție);


Servicii de curățenie / igienizare.



Specialitățile Nook
Vei face parte dintr-o comunitate de oameni 
creativi, implicați în viața orașului, cu care te 
întâlnești zilnic;


Zile speciale dedicate membrilor noștri: 
frappé-day, energy-boost day, salad day;


Deseori, ne bem cafeaua împreună 
dimineața iar prânzul se savurează în gașcă;


Acces gratuit la o serie de ziare, cărți și 
reviste de specialitate (biblioteca Nook);


Canal de Slack dedicat membrilor spațiului, 
unde poți cere sprijin, feedback și 
recomandări pentru proiectul tău;


Grup de facebook dedicat, unde găsești 
recomandări de ateliere, evenimente, filme 
sau cărți care să te inspire;


Evenimente restrânse dar efervescente, 
găzduite de Nook, precum cluburi de lectură, 
seri de colaj, vizionări de filme, expoziții de 
artă, workshop-uri.  



Îți punem la dispoziție o colecție restrânsă de 
produse realizate de artiști locali, precum 
agende hand-made, aranjamente florale, 

obiecte de design interior.

 


Prin achiziționarea acestora, te vei bucura de 
un lucru făcut cu migală și pasiune și, în același 

timp, vei susține activ o mică afacere locală. 

#supportlocalartists





Programează-ți un tur gratuit, hai să vezi cum arată spațiul 
și lasă-te inspirat de atmosfera locului.



Dacă optezi pentru un birou flexibil, te poți 
bucura de orele de abonament incluse la orice 
masă sau punct de lucru (canapea, fotoliu etc), 
fără să ai un birou dedicat. La finalul zilei, te 
rugăm să iei lucrurile cu tine acasă sau le poți 
depozita în propriul vestiar, în siguranță. 

#hotdesk #dedicateddesk
Birou flexibil

Dacă optezi pentru un birou fix, acesta va 
deveni spațiul tău propriu de lucru. Adică poți 
să îți lași acolo, în siguranță, laptop, monitor 
extern, căști și cărțile preferate iar a doua zi 
acestea vor fi în același loc. Biroul fix înseamnă 
că doar tu ai acces la acel punct de lucru.

Birou fix

1 zi


1 săptămână


1 lună


3 luni


Abonament Freestyle (20 h)*

* Te poți bucura de cele de 20h oricând, 
într-un interval maxim de o lună de zile.

1 lună


3 luni

600 Lei


520 Lei/lună

45 Lei


180 Lei


550 Lei


470 Lei/lună


98 Lei



Evenimente
Evenimentele sunt unul dintre stâlpii Nook -  găzduim cu bucurie evenimente care 
ne provoacă intelectual, care deschid uşa creativităţii și artelor, dar şi dezbateri, 
ateliere și workshop-uri de mici dimensiuni.



În funcție de necesități, poți închiria doar una dintre camerele Nook sau tot 
spațiul (capacitate maximă: 20 de persoane). Pentru oferte personalizate de preț, 
nu ezita să ne contactezi.

*Spațiul este disponibil pentru evenimente și în weekend. 



**Disponibilitatea spațiului pentru organizarea de 
evenimente este supusă schimbării, din cauza pandemiei 
de Covid-19. Îți mulțumim pentru înțelegere. 



Am redus semnificativ numărul de birouri, astfel încât distanța minimă între spațiile de lucru să fie de 
1.5 m (media distanței pe care am asigurat-o este de 2 m);


Am stabilit o capacitate maximă a spațiului - nu pot lucra simultan la Nook mai mult de 10 persoane;


Am redus programul: ne întâlnim zilnic, de luni până vineri, in intervalul orar 09:00 - 18:00;


Am organizat la intrare o stație de dezinfectare: îți punem la dispoziție dezinfectant de mâini, săpun 
lichid, glicerină (pentru supradoză de săpunit și mâini uscate) și cremă de mâini;


Suprafețele (birourile, mesele, mânerele ușilor etc.) sunt dezinfectate de mai multe ori pe zi;


Dacă ai uitat să aduci cu tine, poți achiziționa de la Nook măști reutilizabile realizate de artiști locali;


Aerisim de mai multe ori pe zi spațiul;


Am abordat o politică de no-touching: chiar dacă în mod normal încurajăm activ îmbrățișările, în 
această perioadă distanțarea socială e esențială. 

La NOOK, luăm toate măsurile de prevenție pentru ca tu să lucrezi nu doar într-un mediu 
inspirațional, dar mai ales sigur.

Cum avem grijă de membrii noștri în 
perioada Covid-19?





Programează-ți un tur gratuit prin e-mail, telefon sau 
rețelele noastre de socializare. Te așteptăm oricând la o 

cafea, să vezi spațiul, să cunoști comunitatea și să te lași 
inspirat de atmosfera locului.




Ne găsești în Sibiu, pe Bulevardul Victoriei, 22, etaj 1.




Program

Luni - Vineri:  9 AM - 6 PM


Sâmbătă - Duminică: Închis



www.nook.ro

hello@nook.ro


+40 747 212 722

Suntem nerăbdători să ne cunoaștem!

Instagram Facebook Coworker Google Maps

https://www.instagram.com/nook.creative/
https://www.facebook.com/hello.nookcreative/
https://www.coworker.com/romania/sibiu/nook/
https://g.page/nook-coworking?share

