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Biznes w sercu miasta
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niesprzedana

Nowoczesne przestrzenie biurowe konkurują między sobą pod względem
oferowanego wyposaŜenia i lokalizacji. Cena – inaczej niŜ w inwestycjach
mieszkaniowych nie jest czynnikiem pierwszoplanowym.

Wybrano wykonawce stadionu
piłkarskiego w Siedlcach
W Polsce będzie coraz więcej
wiatraków
Kielecka Galeria Echo
wyróŜniona w Cannes
Kolejny etap budowy Skalar
Office Center
Oficjalnie rozpoczęto budowę
hali widowiskowo-sportowej w
Koszalinie
10 km schodów na Narodowym
Nowy multipleks w Łódź Plaza
przy Rzgowskiej
Podatek od nieruchomości
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Na inwestycyjnej mapie Poznania wyznaczyć moŜna kilka najpopularniejszych stref
biznesowych, gdzie projekty biurowe rozwijają się najpręŜniej. – Dobre połoŜenie siedziby firmy
to dodatkowy atut dla przedsiębiorstwa i prestiŜ, szczególnie podczas spotkań biznesowych,
szkoleń czy konferencji. To takŜe pozytywny sygnał i istotne udogodnienie dla jej kontrahentów
– tłumaczy Maciej Modrowski, prezes spółki Górecka Projekt, realizującej biurowiec klasy A w
pobliŜu ulicy Hetmańskiej. Kwestią decydującą dla lokalizacji takich jak Skalar Office Center,
Malta Office Park czy teŜ PGK Centrum jest właśnie umiejscowienie przy najwaŜniejszych
miejskich arteriach i dobra komunikacja z lotniskiem, stacją PKP czy autostradą A2. W ścisłym
centrum strefę biurową moŜna wyznaczyć poprzez krąg ulic Roosvelta, Towarową, Plac Andersa
i Garbary. Tu znajduje się m.in. kompleks Andersia, Globis czy Delta.
Za plecami Ratusz
Jedną z najnowszych ofert biurowych w starej części miasta jest propozycja Elite Garbary
Residence. Skrzydło od ulicy Szyperskiej to pięć kondygnacji i ok. 1900 m kw. dedykowanych
przestrzeniom komercyjnym – tłumaczy Amit Mor, dyrektor ds. marketingu - Warto takŜe
dodać, Ŝe naszą ofertę wyróŜnia kameralny charakter i elegancka forma nowoczesnych
pomieszczeń biurowych – dodaje. Projekt Elite Garbary Residence swoją architekturą wpisuje
się w historyczny klimat Starego Rynku. Inwestor zapewnia, Ŝe sąsiedztwo magistratu oraz
bliskość restauracji i miejsc kultury to najlepsze otoczenie dla biznesu.
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-------------Wszystko ladnie pieknie ale w centrum Poznania powinno byc duzo wiecej biurowcow kl.a.Gdyby powstaly wszystkie biurowce ktore sa
w planach bylo by super.Pozyjemy zobaczymy.
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