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نادي بايونير لألعمال
حيث تتالقى األفكار ُتبنى األعمال تتحقق األهداف

من نحن
شركة سعودية متخصصة في مجال المكاتب الخاصة ومساحات العمل المشاركة باإلضافة إلى حاضنات ومسرعات األعمال ,التي تقدم
خدماتها من خالل فروعها في المملكة العربية السعودية.
ألننا نؤمن أن العالم مليئ بالشغف واألفكار قررنا أن نصنع عالم " نادي بايونير لالعمال " ليجمع رواد وأصحاب األعمال في بايونير ,سواء
كنت صاحب شركة وتحتاج للتوسع او شركة ناشئة او رائد اعمال او صاحب عمل حر نحن نرحب بك في عالم نادي بايونير لالعمال حيث
تتالقى األفكار وُت بنى األعمال وتتحقق األهداف.
ُص ممت مكاتب بايونير بشغف بين التنوع واألناقة والفخامة والتناغم وذكاء التصميم لتحتضن مختلف االذواق واألعمال في بيئة عمل
محفزة للنجاح ,يمكنك تحديد اختيارك بطريقتك الخاصة.
في نادي بايونير لالعمال كل ماعليك فعله هو التركيز على أعمالك وأهدافك ودع فريق أسرة بايونير يهتم بباقي األعمال حيث يقوم
فريقنا بتقديم جميع الخدمات اإلحترافية التي تلبي إحتياجات أعمالك من خدمات سكرتارية ،خدمات تقنية متكاملة ,خدمات االعمال
المساندة ,خدمات الطباعة ,خدمات الضيافة باإلضافة إلى قهوتك المفضلة وحتى اإلطاللة لتنفس عن أفكارك وغيرها الكثير ,أسرة
بايونير تحافظ على إنتاجيتك وتهتم بأدق تفاصيلك.
تشع أجواء نادي بايونير لألعمال بالحيوية وضوء الشمس و"روح العمل" والشغف واألفكار التي ال تنتهي.

رسالتنا

صنــع بيئة عمــل مثالــية ومحفــزة للنجـــاح,
ملهمة لالفكــار تحتضن مختلف االذواق
واالعمال.

رؤيتنا

توفير شبكة عالمية مبتكرة من المكاتب الخاصة
ومساحات العمل المشتركة لمساعدة أصحاب
االعمال والشركات على النمو وتعزيز مبدأ
الشراكات المهنية ضمن رؤية 2030م.

عضويات نادي بايونير لألعمال

المكاتب الخاصة
يحتاج بعض األشخاص والشركات
إلى مكتب خـاص ليحظى بالهـدوء
والخصوصية واإلندماج في أفكاره
وعالـم اعمـاله الخـاص  ,لذا صممنا
في بـايونيـر مكانــك المناسب لك
ولفـريق عمـلك كما يمكنك وضـع
لمساتـك وطابعك الشخصي الـذي
يلهمك في مكتبك الخـاص.

المكاتب المشتركة
(محطات العمل)
تمتع بمكتبك الشخصي وخزانتك
الخاصــة ضمـن مكــاتب بـايونيـــر
المشتركة حيث يمكنك أن تحظى
بالخصـوصيــــة والتـركيـــز أثنـــاء
أداء عمــلك والتمـــتع باألجــــواء
الحيــوية واإلطــالالت المشــرقة.

المكاتب اإلفتراضية
البعض ال يفضل فكرة العمل في
مكان واحــد في بـايونيـر يمكـنك
العمــل عــن بعــد أو إستخــــدام
مســـاحـــات العمـــــل التــــــي
ُص ممــت بطــريقة ذكيــة تستمد
منـها إلهــامك حيـــث اإلنطــالق
بأفكارك وتكوين عالقات المهنية
بكل سهولة ,إنفتح على العالم.

المزايا والخدمات

المــــــزايـــــا

المساحات والتصميم الذكي

ُص ممت مكاتب بايونير بمساحات واسعة
لتوفر لك مساحة شرحة سهلة التحكم حيث
تبدأ مساحة المكاتب الخاصة من  12متر
مربع  ,كما اننا اعتمدنا في بايونير التصميم
الذكي للمكاتب الذي يجعلك تستغل كل
زاوية في المكتب الخاص بك وتصميمه
بالطريقة التي تناسبك.

اإلطالالت والتراس

نحن نعلم مدى أهمية ضوء الشمس
واإلطالالت وتأثيرها على اإلنتاجية ومعدل
الرضى ,لذا قرارنا اإلعتماد على اإلطالالت
واإلضاءة الطبيعية ليصبح نادي بايونير
لألعمال مشع باإلنتاجية ,كما اضفنا تراس
خارجي اإلستنشاق الهواء ولتجديد الطاقة
في الهواء الطلق (تأتي بعض المكاتب
الخاصة بتراس خاص بها)

غرف اإلجتماعات

نوفر في بايونير غرف اجتماعات بمساحات
مختلفة مجهزة بأفضل التقنيات الحديثة
واإلتصال المرئي  ,كل ماعليك هو ان تجهيز
أجندة اجتماعك ودع فريق بايونير يقوم
بباقي المهام عنك.

غرفة العصف الذهني

الننا نهتم بإنتاجيتك وخصوصيتك صممنا
غرفة خاصة بالعصف الذهني حيث انت
وصوت أفكارك وفريق عملك فقط.

كباين اإلتصاالت المعزولة

إليماننا بأهمية الخصوصية في اتصاالت وأعمال
اعضاء نادي بايونير لألعمال ,وفرنا كباين اتصاالت
بعزل تام للصوت إلجراء مكالماتك بخصوصية
وراحة تامة.

الونج األعمال

حيث يمكنك طلب وجبة خفيفة أو مشروبك
المفضل سواء كان ساخنًا او باردًا من إعداد
صانع القهوة المحترف لدينا.

دخول على مدار الساعة 24/7

سواء كنت من محبي العمل في الفترة
الصباحية او المسائية يمكنك الوصول لمكتبك
على مدار الساعة طوال أيام األسبوع.

عقود مرنة

نحن نضع في اإلعتبار سرعة التغييرات التي
قد تطرأ في مجال األعمال التجارية ،لذا وفرنا
لك عقود مرنة ومصممة وفق احتياجاتك.

الخـــدمــــــات

خدمات اإلستقبال والسكرتارية

يقوم فريقنا بتقديم جميع الخدمات
اإلحترافية التي تلبي إحتياجاتك ومساندتك
على إنجاز أعمالك بيسر وسهولة كإستقبال
ضيوفك وحجز غرف اإلجتماعات والمساعدة
في أعمال الطباعة وإستقبال مكالماتك
بالطريقة التي تفضلها .

خدمات الضيافة

ألننا في بايونير نهتم بادق تفاصيلك فاننا
تعتبر خدمة الضيافة من الخدمات المهمه
التي يوفرها نادي بايونير لالعمال من خالل
تقديم باقية ضيافة مجانية لمشروبات
األساسية لك ولضيوفك باإلضافة إلى باقة
الضيافة المدفوعة والتي تحتوي على
قائمة للمأكوالت والمشروبات التي تلبي
معظم االذواق وذلك وفق السياسة
المعتمدة للضيافة في كل فروع نادي
بايونير لألعمال.

خدمات النظافة والصيانة

يقوم فريق عمل مختص بأعمال النظافة
والصيانة على مدار الساعة وذلك بإستخدام
أفضل مواد النظافة وتقنيات الصيانة
الحديثة.

خدمات األعمال المساندة

يتميز نادي بايونير لالعمال بتقديم خدمات
االعمال المساندة حتى يتسنى لك التفرغ
لتطوير اعمالك واالستغناء عن أعباء
المصاريف اإلدارية في المجاالت التالية:
الخدمات القانونيةالخدمات الماليةخدمات الموارد البشريةخدمات التسويقخدمات التصميم*أسال عن الباقات المتوفرة لخدمات األعمال واإلستشارات.

الخدمات التقنية المتكاملة

نحن نعلم تماما الدور الهام الذي تقدمه
التقنية لالعمال لذا في بايونير قمنا بتوفير
أفضل وأحدث التقنيات التي تخدم أعضائنا
وتسهل إنجاز أعمالهم بيسر مثل االنترنت
فائق السرعة وأجهزة التصوير والطباعة
الحديثة ,خط ارضي وأنظمة السنترال
المطورة مع توفير نظام اإلتصال المرئي في
غرف اإلجتماعات الذي يدعم معظم
التطبيقات سواء على جهازك الشخصي او
هاتفك المحمول.

خدمات العنوان الوطني

تم إختيار مواقع مميزة لفروع نادي بايونير
لالعمال كوجهة مشرفة لمقر عملك ,لن
تحتاج إلى إنشاء عنوان وطني عنوان بايونير
هو عنوانك الخاصوالذي تستطيع إستخدامه
على بطاقة عملك ومراسالتك وحتى
موقعك اإللكتروني.

الخدمات األمنية

ال تخشى ترك أغراضك وملفاتك في مكتبك
حيث اننا في بايونير نوفر خدمات الحراسات
األمنية باإلضافة إلى ان جميع المرافق
مجهزة بأحدث التقنيات األمنية وكاميرات
مراقبة عالية الجودة على مدار الساعة ,كما
ان دخول مكتبك الخاص يكون عبر البطاقات
الذكية.

ورش العمل والفعاليات

نحن نؤمن بان التطوير أساس النجاح لذا في
نادي بايونير لالعمال نقيم ورش العمل
والفعاليات المهنية التي تفيدك في مجال
عملك وتوسع بها مداركك وافكارك ,كما
يمكنك إقامة مناسباتك وفعالياتك الخاصة.
*أسال عن العروض الخاصة بإقامة المناسبات والفعاليات الخاصة.

مساحاتنا

ُص ممت بشغف لدعم أعمالك بطريقتك الخاصة

فروعــــنا
جدة

AL RAWDAH

THE HEADQUARTERS

PRIVATE OFFICES - CO-WORKING SPACES

EXECUTIVE OFFICES

6th floor, 6732, Prince Sultan Al Rawdah
Dist, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia

18th Floor, 2444, Taha Khusaifan Street,
Al Shati District Jeddah, Kingdom of
Saudi Arabia

@PIONEERSCLBSA

(+966) 533002297

INFO@PIONEERS-SA.COM

WWW.PIONEERS-SA.COM

