
CAPEXUS 
Poradenstvo v oblasti 

pracovného prostredia



zamestnancov 
je šťastnejších v 

novom 
pracovnom 

prostredí
(workplace 360)

Chcem mať 
možnosť voľby 

kde a ako budem 
pracovať

Chcem byť hrdý 
na to kde 
pracujem

Atraktívne pracovné prostredie je 
tretím najdôležitejším aspektom 
pri výbere nového zamestnania 

(Randstad survey)

95 %



Účel pracovného 
prostredia?

?

30 %-50 %
Priemerná miera 
využitia stolov v 
kancelárii v Európe  
(senion.com)
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Využitie stolov v kancelárii počas dňa



74 %

Vďaka digitalizácii si 
môžeme vybrať odkiaľ 

a kedy budeme 
pracovať

zamestnancov by si zvolilo prácu s 
možnosťou pracovať na diaľku (remoters.net)



Poradenstvo v oblasti pracovného prostredia

Poradenstvo v oblasti pracovného prostredia predstavuje 
dlhodobí proces porozumenia a pochopenia potrieb a cieľov 
vášho podnikania. Prečo? Aby sme všetko mohli preniesť na 

vaše nové pracovisko. Vyznáme sa v rýchlo sa meniacom svete 
kancelárií a uľahčíme vám cestu za lepším pracovným 

prostredím. Pomocou vhodných nástrojov, zapojením vedenia 
spoločnosti a správnej podpory tímu. 

"Koľko priestoru vlastne potrebujete?“

"Chcete zaujať 
tých najlepších z 
najlepších?“

„Ako podporíte komunikáciu?“

Pracoviská upúšťajú od 
univerzálneho modelu totožného 
pre všetkých



• technológie umožňujúce pracovať 
odkiaľkoľvek

• IT infraštruktúra sprístupňujúca 
zamestnancom vhodné zariadenia 
pre ich prácu

ľudia
offline

prostredie

• biznis meniaci sa 
rýchlejšie než priestory

• vyššia efektivita
• prostredie pripravené na 

budúcich zamestnancov

• atraktivita a udržanie si zamestnancov
• lepšia tímová spolupráca
• etiketa a správanie na pracovisku

online



pozorovania

online 
dotazníky

rozhovory
proces

rozhodovacie 
matice

koncept 
pracoviska

komplexný 
prieskum

strategický
brief

Cesta stratégie zmeny pracovného prostredia

design

Brief pre stratégiu 
pracovného 
prostredia

design 
interiéru

vizualizačné
workshopy

spaceplan

technický 
design



Si pripravený pracovať 
v skvelom prostredí?

Poďme si o tom pohovoriť

Ing. Monika Younis
relationship manager
monika.younis@capexus.cz
+420 606 639 065

Ing. Apolena Weissová 
workplace consultant 
apolena.weissova@capexus.cz  
+420 774 802 468


