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POZNAJ ENTERPRISE PARK

AKTUALNOŚCI

Z wielką przyjemnością informujemy, że budynki A i B, 
czyli I etap kompleksu Enterprise Park zostały 
oficjalnie otwarte. Uroczystość otwarcia odbyła się 17 
października 2012 r. Krakowski rynek powierzchni 
biurowych wzbogacił się o ponad 15.000 mkw 
nowoczesnej powierzchni klasy A, z czego 87 proc. 
zostało wynajętych jeszcze przed zakończeniem budowy. 
W budynkach tych znajdą się biura firm Delphi Poland 
i Cisco Systems. Obiekt oferuje swoim klientom 
nowoczesną powierzchnię biurową, która otrzyma 
certyfikat BREEAM z oceną ,,Bardzo dobry”.

W Enterprise Park zastosowano uchylne okna zapewniające 
naturalną wentylację, system żaluzji przeciwsłonecznych, czy 
strefowanie systemu chłodzenia, ogrzewania i oświetlenia, 
jak również rozległe obszary naturalnej roślinności

- Avestus Real Estate potwierdził swoją pozycję wiodącego 
dewelopera wysokiej jakości projektów biurowych w Europie 
Środkowej i Wschodniej. Enterprise Park – nasz najnowszy 
projekt - okazał się kolejnym wielkim sukcesem. Z dumą 
możemy ogłosić, że 87 proc. powierzchni I etapu zostało 
wynajęte jeszcze przed zakończeniem budowy i oddaniem 
obiektu do użytku. Avestus Real Estate kontynuuje 
współpracę z najemcami o najwyższej pozycji na rynku, 
globalnymi korporacjami jak Delphi i Cisco. Umiejętność 
nawiązywania współpracy z takimi partnerami jest od wielu 
lat naszym wielkim atutem na rynku Europy Środkowej 
i Wschodniej. Fakt, że ponownie udało nam się to osiągnąć, 
mimo wyzwań, jakie stawia przed przedsiębiorcami panująca 
ostatnio niesprzyjająca sytuacja gospodarcza, świadczy 
o jakości naszego projektu i profesjonalizmie zespołu Avestus 
Real Estate – mówi Roger Dunlop, dyrektor zarządzający 
Avestus Real Estate na region Europy Środkowej 
i Wschodniej.
To pierwszy projekt Avestus Real Estate w Krakowie. Kraków 
jest niezwykle dynamicznym rynkiem powierzchni biurowych. 
Jest miastem często wybieranym w szczególności przez 
doświadczone, międzynarodowe korporacje, ze względu 
na wysoką podaż świetnie wykształconych pracowników. 
Firmy takie decydują się na umieszczenie w Krakowie swoich 
oddziałów, zajmujących się działalnością z zakresu 
outsourcingu czy badaniami i rozwojem. Enterprise Park 
został specjalnie zaprojektowany, by wychodzić naprzeciw 
potrzebom takich przedsiębiorstw.

I etap Enterprise Park 
otwarty!

Fakt, że udało nam się pozyskać tak doświadczonych 
partnerów, jak Delphi i Cisco, świadczy o tym,
że zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy obiekt, który spełnia 
ich wymagania - dodaje Guy Speir, Dyrektor ds. wynajmu 
i marketingu Avestus Real Estate na region Europy 
Środkowej i Wschodniej. - Popyt na nowoczesną 
powierzchnię biurową, nawet w tych niepewnych 
dla światowej gospodarki czasach, wciąż rośnie. Bardzo 
cieszymy się z sukcesu pierwszego etapu naszego projektu 
i z optymizmem oczekujemy zainteresowania etapem drugim 
w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Już teraz możemy 
potwierdzić, że toczą się rozmowy z kilkoma
 międzynarodowymi.
Już niedługo, na działce obok pojawi się budynek C oferujący 
ponad 13.000 m2. Początek prac planowany jest na kwiecień 
2013 roku. Łącznie ten najbardziej zielony park biurowy 
w Krakowie będzie oferował 28 tys. mkw. Roboty budowlane 
nie obniżą komfortu pracy w otwartych już obiektach. Druga 
faza realizacji Enterprise Park będzie zupełnie wydzielona. 
Dostawa materiałów budowlanych odbędzie bez uszczerbku 
dla naszych najemców – zapewnia Maciej Gołębiewski dyrek-
tor ds. wynajmu i marketingu Avestus Real Estate, 
i dodaje - To będzie podobny budynek do tych, które dziś 
otwarliśmy. Co istotne, będzie oferował większą 
powierzchnię pięter (4 tys. mkw), co jest interesujące dla
 najemców.



Enterprise Park 
wita rowerzystów

DO PRACY 
NA DWÓCH KÓŁKACH 

Rower to nie tylko sport, rekreacja czy turystyka. 
To pełnoprawny środek transportu miejskiego, często 
wygodniejszy, a z pewnością tańszy i zdrowszy 
od komunikacji publicznej, samochodów prywatnych 
czy taksówek. W większości aglomeracji infrastruktura 
nie wytrzymuje natężenia komunikacji prywatnej 
czy publicznej i najczęściej jest tak, że w promieniu 
dziesięciu – piętnastu kilometrów od śródmieścia 
rowerem prawie zawsze dojedzie się szybciej. Jeśli więc 
nasza droga z domu do miejsca pracy nie jest dłuższa 
niż kilkanaście kilometrów, na pewno warto zastanowić 
się nad przesiadką na bezsilnikowy jednoślad. 

Amatorzy rowerowego dojazdu do pracy borykają się 
najczęściej z dwiema (pomijając warunki pogodowe 
dyktowane według swojego widzimisię przez naturę) dość 
trudnymi do zniwelowania przeszkodami. Po pierwsze, 
znalezienie miejsca, gdzie można bezpiecznie zostawić swój 
pojazd na te osiem lub więcej godzin, bez obawy o jego utratę 
czy zniszczenie. Po drugie, po porannej podróży rowerem 
trzeba potem funkcjonować przez kolejne godziny w biurze, 
nie oddzielając się od innych pracowników kordonem 
sanitarnym wywołanym „zapachem zmęczenia”. Krótko 
mówiąc –przed rozpoczęciem codziennej aktywności 
zawodowej rowerzysta powinien mieć możliwość przebrania 
się i umycia. 

Tym dwóm problemom wyszli naprzeciw projektanci 
kompleksu biurowego Enterprise Park w Krakowie. Nie tylko 
ułożono ścieżki rowerowe umożliwiające łatwy dojazd 
do każdego z budynków, ale zorganizowane zostały 
[zadaszone i monitorowane] stanowiska postojowe 
z profesjonalnymi stojakami, gdzie miłośnicy rowerów będą 
mogli bezpiecznie zostawić swoje pojazdy. Będzie też 
możliwość odświeżenia się i zmiany ubrania przed pracą. 
W budynkach znajdą się dedykowane dla rowerzystów 
łazienki z prysznicami i brodzikami oraz szatnie wyposażone 
w zamykane szafki. Te udogodnienia powinny zachęcić 
przyszłych użytkowników Enterprise Park do częstego 
korzystania z możliwości docierania do pracy rowerem.

W Krakowie przesiąść się na rower jest stosunkowo łatwo. 
Miasto bowiem od lat stara się wspierać rozwój komunikacji 

Chcemy pracować przy dobrym oświetleniu i oddychać 
świeżym powietrzem w otoczeniu zieleni.

Pracownikom biur w otoczeniu swojego miejsca pracy 
najbardziej brakuje zieleni – wynika z badania „Moje miejsce 
pracy – barometr biurowy” przeprowadzonego w lutym br. 
przez instytut badawczy Homo Homini na zlecenie firmy 
Polnord. Odpowiedź tę wskazało niemal 46% respondentów. 
Drugą najczęściej pojawiającą się odpowiedzią był brak 
miejsca do aktywnego odpoczynku w pobliżu budynku 
–odczuwa go 1/3 badanych. Okazuje się więc, że pracownicy 
oczekują dużo więcej niż tylko dobrej lokalizacji, łatwego 
dojazdu czy miejsc parkingowych dla swoich samochodów.

Przestrzeń zewnętrzna i wewnętrzna w nowoczesnym 
biurowcach powinna być odpowiednio zaprojektowana, gdyż 
elementy te mogą w znacznym stopniu przekładać się 
na satysfakcję, zdrowie czy wydajność pracowników. 
Światowe trendy w projektowaniu budynków i kompleksów 
biurowych coraz większą uwagę przykładają do roli terenów 
zielonych w otoczeniu biur. Nie od dzisiaj przecież wiadomo, 
że obcowanie z przyrodą czy choćby widok naturalnej zieleni
ma pozytywny wpływ na samopoczucie człowieka. 

Respondenci dużą wagę przywiązywali też do szeroko 
pojmowanego komfortu pracy, przy czym przyjazne 
oświetlenie stanowiska pracy wydaje się kluczowym 
czynnikiem dla odczuwania takiego komfortu. Wśród 
odpowiedzi na pytanie „Czego brakuje Ci w otoczeniu 
miejsca pracy?” 28,4% badanych wskazało „Przyjemny widok 
z okna”, zaś co piątemu odczuwa niewystarczający dostęp 
światła dziennego. Inne czynniki obniżające jakość miejsca 
pracy to m.in. brak uchylnych okien (22,2%), hałas otoczenia 
(21%), słaba wentylacja budynku (19,8%) i brak klimatyzacji 
(9,9%).

CZEGO OD SWOJEGO 
MIEJSCA PRACY 
OCZEKUJĄ PRACOWNICY?

rowerowej, realizując Politykę Transportową Miasta 
Krakowa, zgodnie z którą transport rowerowy ma stanowić 
istotny element systemu transportowego miasta. Pojawiają 
się nowe rozwiązania i udogodnienia dla cyklistów. Można 
wśród nich wymienić np. wciąż rozwijaną sieć ścieżek, 
miejski system wypożyczalni rowerów BikeOne czy 
wprowadzenie na niektórych ulicach jednokierunkowych 
ruchu dwukierunkowego dla rowerów. 
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W ściany recepcji w obu budynkach wbudowano już 
imponujące betonowe logo Enterprise Park . Czy można 
to traktować jako swoisty symbol tego, że prace 
wykończeniowe I etapu Enterprise Park weszły 
w ostatnią, decydującą fazę?
Arkadiusz Krupa: Rzeczywiście, Enterprise Park z każdym 
dniem nabiera piękna i blasku. Montujemy właśnie 
oświetlenie LED wewnątrz służące do podświetlania elewacji. 
Z kolei recepcje EP będą urządzone bardzo nowocześnie. 
W wystroju dominować będą kolory bieli, czerni i szarości 
z akcentami drewna brzozowego. Logo   w formie odcisku 
w  surowym betonie - to pomysł na to, aby zaznaczyć, 
że Enterprise Park to nowoczesny kompleks biurowy, który 
odciśnie swój ślad w świadomości krakowian. Ponadto, 
rozwijając sprawdzone koncepcje zastosowane wcześniej 
w warszawskim budynku IBC, w każdej recepcji 
zainstalowaliśmy po 2 panele LCD. Będzie na nich 
prezentowany własny serwis informacyjny Enterprise Park 
obejmujący prezentację budynku, rozlokowanie najemców 
i inne przydatne informacje. Wszystko to dla wygody
 użytkowników i gości.

Jakie rozwiązania zastosowane w Enterprise Park były 
dla Pana jako menedżera projektu nowym 
doświadczeniem?
AK: Przede wszystkim elewacja, która jest bardzo 
zróżnicowana w kontekście zastosowanych rozwiązań 
systemowych oraz materiałowych. Jednym z największych 
wyzwań, jakie stanęły przed naszym zespołem było takie 
zróżnicowanie elewacji budynków, aby w zależności od strony 
budynku można było przez cały dzień zapewnić optymalny 
dostęp światła naturalnego w pomieszczeniach. 
￼
Kolejną nowością był system hydrantów ogrodowych 
do podlewania zasadzonej na terenie kompleksu różnorodnej 
roślinności. Posiada on niezależne od wodociągu miejskiego 
źródło zasilania w wodę dzięki studni głębinowej
 wyposażonej w system pomp. 
Dodam jeszcze, że mnie osobiście bardzo cieszy fakt, że udało 
się zaprojektować i stworzyć wyjątkowo efektywny system 
komunikacyjny w naszym parku biurowym. Mam tu na myśli 
układ jezdni, chodników i ścieżek rowerowych pomyślany tak, 

Cechy nowoczesnego miejsca pracy
Badanie zrealizowane przez Homo Homini 

na zlecenie Polnord SA.

Łatwy dojazd

Dobry dostęp 
do światła dziennego

Możliwość otwierania 
okien

Bliskość natury, 
zieleń

Przyjazne oświetlenie 
wewnątrz

Wygląd biura

Widok z okna

Brak hałasu,
ciche otoczenie

Miejsce na cichy 
wypoczynek

89,2%

66,3%

53,0%

45,7%

42,2%

42,0%

38,3%

36,1%

32,1%

Badający poprosili także pracowników biur o wskazanie 
największych wad związanych z lokalizacją swoich obecnych 
miejsc pracy. Najczęściej wskazywano brak możliwości 
zaparkowania samochodu (aż 38%). W drugiej kolejności 
pracownikom doskwiera brak ładnego widoku z okna (ponad 
35%). Respondenci skarżyli się także na problematyczny 
dojazd do obecnego miejsca pracy (27,8%), hałas (26,6%), 
brak zieleni (25,3%) i męczące wzrok sztuczne oświetlenie 
biur (22,8%).

Zapytani o swoje wyobrażenia nt. nowoczesnego miejsca 
pracy respondenci niemal w dziewięciu przypadkach 
na dziesięć jako najważniejsze wskazywali możliwość 
łatwego dojazdu (89,2%). Na dalszych miejscach wymieniano 
dostęp do światła dziennego (66,3%), uchylne okna (53%) 
oraz zielone otoczenie budynku i bliskość natury (45,7%).

WYWIAD
Rozmawiamy z Arkadiuszem 
Krupą - project managerem 
Enterprise Park



że gdy już rozpoczniemy realizację II etapu inwestycji – czyli 
budynku C – zarówno nasi najemcy, jak i odwiedzający 
Enterprise Park goście nie odczują uciążliwości związanych 
z prowadzonymi tuż obok pracami na placu budowy II etapu. 

Inwestor ARE uwzględnił również aspekt ekologiczny 
i przystosował go do wymogów brytyjskiego certyfikatu 
BREEAM. Jakie korzyści dla dewelopera i użytkowników 
przynieść może certyfikacja ekologiczna?
AK: O certyfikacji ekologicznej dla Enterprise Park 
zaczęliśmy myśleć na wczesnym etapie projektowania. Już 
wtedy dało się odczuć, że zainteresowanie budownictwem 
zrównoważonym to nie jakiś przelotny trend czy moda. Wiele 
wskazywało na to, że proekologiczne podejście 
do projektowania i budowania zielonych energooszczędnych 
budynków stanie się w branży normą. Nasze przewidywania 
sprawdzają się. Niemal każda firma zainteresowana 
wynajęciem biura uzależnia swoją decyzję od tego, czy 
biurowiec, do którego mieliby się wprowadzić posiada 
certyfikat ekologiczny. Deweloperzy wielu nowych 
biurowców powstających obecnie w Polsce starają się 
o uzyskanie certyfikatu BREEAM lub LEED dla swoich
 projektów, niektórzy nawet obydwu. 

A korzyści? Bardzo dużo. Mimo nieco wyższych kosztów 
budowy, taki budynek jest tańszy w eksploatacji, jego 
negatywny wpływ na środowisko naturalne jest znacznie 
niższy, zapewnia też najemcom lepsze warunki pracy . 
To z kolei w ich przypadku przekłada się na dającą poczucie 
komfortu świadomość przebywania w budynku, który jest
 zdrowy i przyjazny. 

Jakie rozwiązania zastosowane w Enterprise Park 
odegrały największą rolę w przyznaniu projektowi 
certyfikatu?
AK: Zaznaczyć muszę na wstępie, że Enterprise Park jest 
projektem wstępnie precertyfikowanym. Ostateczny 
certyfikat BREEAM nasz park biurowy otrzyma po oddaniu 
do użytku. Odpowiadając zaś na pytanie – jest ich wiele. 
Począwszy od proekologicznych materiałów i technologii 
używanych przy budowie, poprzez rozwiązania zastosowane 
w budynkach – wymienię tu choćby powierzchnie 
zaplanowane tak, by zachować możliwie dobry dostęp światła 
dziennego, uchylne okna pozwalające na naturalną 
wentylację, strefowane systemy chłodzenia, ogrzewania 
i oświetlenia, udogodnienia dla rowerzystów w postaci szatni 
z dostępem do pryszniców. Wreszcie samo otoczenie 
budynków: ścieżki rowerowe, parking dla jednośladów 
i mnóstwo zieleni: kilkanaście gatunków traw, krzewów 
i drzew – w tym gatunków endemicznych dla tego obszaru - 
zasadzonych na ponad 40% powierzchni naszego Enterprise 
Parku. Odpowiedni wskaźnik udało się osiągnąć 
na stosunkowo niewielkim obszarze, jaki zajmuje EP, poprzez 
stworzenie zielonych tarasów nad garażami podziemnym 
oraz nad garażem na poziomie parteru. Właśnie 
te proekologiczne i energooszczędne rozwiązania przyczyniły 
się do tego, że Enterprise Park z sukcesem przeszedł 
procedurę precertyfikacji BREEAM z oceną „bardzo dobry”.
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O AVESTUS REAL ESTATE

Miło nam poinformować, że pierwsze powierzchnie 
w Enterprise Park zostały już wynajęte. Avestus Real 
Estate zawarł długoterminową umowę najmu ponad 
8.500 m2 z firmą Delphi Poland, polskim oddziałem 
światowego koncernu Delphi Corporation, dostawcy 
rozwiązań elektronicznych i technologii systemowych, 
przede wszystkim dla przemysłu motoryzacyjnego. 
Drugim pozyskanym najemcą w Enterprise Park została
 firma Cisco Systems Poland. 

Obydwa przedsiębiorstwa wprowadzą się do 
pomieszczeń zajmujących ponad 80% dostępnej 
w kompleksie powierzchni biurowej. 

Już niedługo na terenie kompleksu biurowego 
Enterprise Park rozpocznie działalność restauracja 
sieci OLIMP, której operatorem jest grupa Gastromall. 
Restauracja OLIMP w Enterprise Park zajmować będzie 
łącznie powierzchnię ok. 400 m2. Złożą się na nią 
pomieszczenia restauracji oraz sala konsumpcyjna. 
Będzie to największy lokal sieci. Restauracje OLIMP 
serwowane są ciepłe i zimne dania w samoobsługowym 
systemie sprzedaży na wagę, w jednej cenie za 100 g 
posiłku. Klienci sami komponują swoje dania 
z dostępnych kilkudziesięciu propozycji potraw 
obiadowych i surówek przygotowywanych ze świeżych 
składników najwyższej jakości. OLIMP obsłuży nie tylko 
pracowników firm mających swoje biura w Enterprise 
Park. Restauracja będzie otwarta również dla klientów
 z zewnątrz.

Deweloperem Enterprise Park jest Avestus Real Estate, firma 
znana w Polsce z realizacji m.in. tak prestiżowych warszawskich 
projektów biurowych jak International Business Centre, 
Warsaw Financial Centre czy budynek F w kompleksie Wiśniowy 
Business Park. Firma świadczy szeroki zakres usług z sektora 
nieruchomości dla Avestus Capital Partners, 
międzynarodowego inwestora z siedzibą w Irlandii, który lokuje 
swój kapitał w nieruchomości. Avestus Real Estate jest 
aktywnie zaangażowany we wszystkie aspekty procesu 
budowlanego, w tym kształtowanie struktury, opracowywanie 
strategii, finansowanie, rozwój oraz zarządzanie portfelem 
różnego rodzaju aktywów nieruchomościowych. Biura Avestus 
Real Estate znajdują się w Czechach, Polsce, Chorwacji, 
Rumunii oraz na Węgrzech, i Słowacji.

Pierwsi najemcy 
w Enterprise Park

W Enteprise Park 
zjemy smacznie i zdrowo

Więcej informacji:

Maciej Gołębiewski
Dyrektor ds. wynajmu i marketingu

Ph.: +48 22 520 6000
e-mail: mgolebiewski@avestusrealestate.com
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aby dostać się do dworca
głównego, komunikacją

miejską lub autem.
Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki 24-godzinnej

ochronie, elektronicznej kontroli dostępu do budynku 
oraz systemowi nadzoru wideo.

Enterprise Park jest zlokalizowany
na Podgórzu - jednej z najszybciej

rozwijających się
Zielony park biurowy.

Aż               terenu zajmują
obszary naturalnej zieleni.

www.enterprisepark.pl


