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Firmowa recepcja to przestrzeń szczególnej wagi. Poza wrażeniami este-
tycznymi, musi pogodzić dwa istotne elementy - ergonomię miejsca pracy 
z funkcją reprezentacyjną. Jej niebagatelna rola sprawia, że jest miejscem 
aranżacyjnych popisów projektantów, którzy stosują rozwiązania mające 
podnieść rangę firmy w oczach gości odwiedzających biuro.

W zgodzie z marką
Jednym z rozwiązań pozwalających silnie identyfikować wnętrze z marką 
jest wizualne nawiązanie w strefie recepcyjnej do logotypu i kolorystyki, 
które są charakterystycznymi elementami wizerunkowymi. Doskonale 
wszystkim znana marka Google bardzo często wykorzystuje w biurowych 

wnętrzach kojarzone z wyszukiwarką internetową kolory: niebieski, żół-
ty, zielony i czerwony. Te właśnie barwy biuro projektowe Klein Dytham 
architecture wykorzystało w projekcie recepcji siedziby Google w Tokio. 
Lada w  kolorze żółtym, czerwone tapety oraz fragmenty niebieskiej 
wykładziny to kompozycja, która od razu kojarzy się z marką. Całość do-
pełnia postać Androida - firmowej „maskotki” stworzonej właśnie na po-
trzeby Google. Podobne rozwiązanie znajduje się m.in. we wrocławskim 
biurze korporacji, co pokazuje konsekwentne budowanie przez Google 
świadomości marki u  klientów na różnych kontynentach. Koncepcja dla 
Google w Tokio nie jest jedynym projektem architektów z KDa, który tak 
dosłownie odnosi się do firmowego logotypu. W tokijskim biurze YouTube 
zaprojektowali oni strefę recepcyjną, której ściany pokrywają czerwone 
panele zaczerpnięte z  logotypu znanej na całym świecie marki. Tak za-
aranżowanej przestrzeni nie da się pomylić z biurem żadnej innej firmy. 

Na polskim rynku również nie brakuje tego typu przykładów. Poza przy-
wołanym już biurem Google we Wrocławiu, taki model aranżacji wnętrza 
znalazł się w warszawskim biurze Bausch & Lomb. W strefie recepcyjnej 
poza dużą ilością zieleni goście mogą zobaczyć element wykończenia 
wnętrza w  postaci dużych rozmiarów soczewki kontaktowej. Taki po-
mysłowy element aranżacyjny bezpośrednio nawiązuje do produktów 
Bausch & Lomb. Z kolei w krakowskiej siedzibie Onet.pl pracownia Mo-
colocco zaproponowała minimalistyczną przestrzeń strefy recepcyjnej, 
w której wyróżnia się lada nawiązująca kolorem do pomarańczowej krop-
ki w logotypie. Motyw ten można odnaleźć także w zastosowanych w tej 
części biura okrągłych lampach sufitowych nad samą ladą, jak również 
w  strefie gości. Dodatkowo, nowoczesne meble w  recepcji utrzymane 
w firmowych barwach sprawiają, że nawet dłuższa chwila w tej części biu-
ra potrafi wywrzeć pozytywne wrażenie. 

Przestrzeń dla gości
Zdarza się, że biznesowi goście zjawiają się w biurze przed wyznaczoną 
godziną spotkania. Wtedy też strefa recepcji pełni funkcję poczekalni, 
w  której kryje się ogromny potencjał aranżacyjny. Przestrzeń ta już na 
początku wizyty pozwala gościom dowiedzieć się czegoś o firmie i poczuć 
identyfikację miejsca z prowadzoną działalnością. W warszawskiej siedzi-
bie międzynarodowej firmy doradczej JLL goście mogą poczekać na spo-
tkanie na wygodnych kanapach i zobaczyć liczne statuetki, jakimi została 
odznaczona firma w konkursach branży nieruchomości. Z kolei w siedzi-
bie Unilever Polska w  Warszawie, zaprojektowanej przez pracownię  
Massive Design, goście odnajdą w wykończeniu strefy recepcyjnej nawią-
zania do logotypu firmy oraz przestrzenną strefę dla gości wyposażoną 
m.in. w nowoczesne fotele marki +HALLE. Meble kontrastują kolorystycz-
nie z  bielą panującą na ścianach, suficie oraz z  barwą lady recepcyjnej. 
W tej części biura odwiedzający mogą też poznać nazwy marek firmy Uni-
lever, które umieszczone są na ścianach. 

Motyw wykorzystania ścian do prezentacji obszaru działań firmy jest 
często spotykany w  przestrzeniach recepcyjnych. W  nowym biurze Go-
lub GetHouse znajdującym się w Warsaw Financial Center w Warszawie 
znalazły się przeszklenia, na których zaprezentowane zostały sylwetki 
inwestycji dewelopera oraz informacje o firmie i ideach, jakie jej towarzy-
szą. Od pierwszych chwil w biurze goście mogą poczuć silną identyfikację 
firmy z jej projektami. Jednocześnie, czas spędzony w recepcyjnej pocze-
kalni jest miłym wstępem do spotkania biznesowego.

Inspiracje
Dostępne na rynku wyposażenie biurowe pozwala na stworzenie w stre-
fie recepcyjnej przestrzeni oddającej charakter działalności i jednocześnie 
reprezentującej firmę od jak najlepszej strony. Wspomniana poczekalnia 
pozwala na wykorzystanie ciekawych rozwiązań aranżacyjnych i dobra-
nie sof, siedzisk, puf i foteli, które idealnie wpiszą się w przestrzeń i odda-
dzą ducha firmy. Na rynku dostępny jest szeroki wachlarz rozwiązań, dla 
których design, kolor i funkcjonalność to podstawa idąca w parze z jako-
ścią wykonania. Meble firmy Softline to przykład bardzo efektownego wy-
posażenia - charakteru nadadzą wnętrzu siedziska z serii Angel czy Aiko, 
albo do wyboru w wielu wariantach kolorystycznych siedziska modularne 
Grand Prix. Tego rodzaju meble są bardzo funkcjonalnym rozwiązaniem, 
które pozwala ciekawie zaaranżować nawet niewielkich rozmiarów prze-
strzenie. Modularna sofa Unit firmy Blå Station dzięki swojej konstrukcji 

nadaje wnętrzu lekkości i  przejrzystości i  - podobnie jak geometryczna 
konstrukcja Round One od duńskiej firmy Hay - pozwala na różne kon-
figuracje mebli. Z kolei siedziska Blow firmy Hay to połączenie industrial-
nego charakteru z klasycznym designem, co nadaje biurowemu wnętrzu 
wyrazistości. A to tylko kropla w morzu możliwości, jakie daje dostępna na 
rynku bogata oferta mebli do przestrzeni wspólnych. 

Zaledwie kilka chwil - zwykle tyle czasu spędza się w firmowej recepcji. I właśnie ten moment wystarcza, by wywrzeć 
na odwiedzających biuro pożądane wrażenie. Warto wykorzystać potencjał strefy recepcyjnej, która buduje u gości 
świadomość marki oraz wpływa na postrzeganie wizerunku firmy

Potęga pierwszego wrażenia
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