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Hi PIOTRKOWSKA 155 na XI Europejskim Forum Gospodarczym
w Łodzi

Jednym z najciekawszych projektów powstających w Łodzi jest Hi Piotrkowska 155, czyli
wielofunkcyjny kompleks handlowo-biurowo-hotelowy, którego deweloperem jest Master
Management Group. Przedstawiciele firmy aktywnie angażują się w życie biznesowe miasta,
o czym świadczy udział w XI Europejskim Forum Gospodarczym w Łodzi. W dniach 15 i 16
października, zespół MMG jako partner wspierający to wydarzenie uczestniczył w panelach
tematycznych i spotkał się z przedstawicielami lokalnych mediów.

Europejskie Forum Gospodarcze jest imprezą cykliczną, współtworzoną przez Urząd
Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz kluczowe podmioty życia gospodarczego z całej
Polski. W czasie dwóch dni spotkań, warsztatów i prelekcji budowana jest platforma dialogu
i integracji dla regionalnych i europejskich środowisk gospodarczych, sprzyjająca nawiązywaniu
nowych oraz umacnianiu już istniejących relacji biznesowych.
Tegoroczna edycja Forum to ponad 30 paneli dyskusyjnych, blisko 200 ekspertów ze świata
biznesu i ekonomii, a także ponad 3 000 uczestników. MMG, jako partner wspierający
wydarzenie, promował swój flagowy projekt w Łodzi, zlokalizowany przy ulicy Piotrkowskiej
155. Inwestycja znajduję się obok centrum przesiadkowego, potocznie nazywaną Stajnią
Jednorożców.
O Hi Piotrkowska 155
Piotrkowska 155 to kompleks składający się z trzech budynków: 19-piętrowej wieży biurowej
połączonej z 7-piętrowym hotelem oraz 5-piętrowego budynku biurowego. W hotelu Hampton by
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Hilton znajdzie się 149 pokoi. Natomiast dwa sąsiadujące budynki (19 i 5 pięter) zaoferują
powierzchnię biurową klasy A+ o całkowitej powierzchni najmu 21 tys. m2 oraz 4 tys. m2
powierzchni handlowo-usługowej. Kompleks Piotrkowska 155 powstanie przy Centrum
Przesiadkowym w centralnej części Łodzi i będzie ważnym punktem na mapie biznesowej miasta.
Oferta dla turystów i architektura obiektu
Dzięki swym różnorodnym funkcjom Hi Piotrkowska 155, budowana na skrzyżowaniu ul.
Piotrkowskiej i Al. Mickiewicza, wzbogaci ofertę biurową, handlową i usługową w centrum Łodzi.
Kompleks ma też potencjał, żeby ożywić turystykę w mieście – jednym z najemców obiektu jest
hotel Hampton by Hilton. Ulica Piotrkowska to najdłuższa promenada handlowa Europy i jedna z
głównych atrakcji Łodzi. Ze względu na zabytkowe kamienice znajdujące się w jej pierzei, projekt
kompleksu był konsultowany z miejskim konserwatorem zabytków.
„Projekt wyróżnia się nowoczesną architekturą, która doskonale dopełnia historyczną pierzeję ul.
Piotrkowskiej, dostępnością z ulicy i ciekawą ofertą. Z kolei Hotel Hampton by Hilton z ofertą
konferencyjną będzie magnesem zarówno dla turystów, jak i biznesu”, powiedziała Justyna
Drużyńska-Krystosiak MRICS, Director of Office Operations, Master Management Group.
Certyfikacja BREEAM
Projekt kompleksu został opracowany zgodnie z wymogami certyfikacji BREEAM i z zastosowaniem
technologii minimalizujących wpływ na środowisko naturalne. Wykorzystane rozwiązania zapewnią
wysoki komfort pracy jego użytkownikom i pozwolą najemcom znacznie obniżyć koszty operacyjne.
Każdy budynek i lokal usługowy będzie miał osobne wejście, powstanie też dwupoziomowy parking
podziemny na ponad 200 samochodów.

Master Management Group (MMG) jest inwestorem, deweloperem, agentem wynajmującym oraz zarządcą
nieruchomości handlowych i biurowych zlokalizowanych w całej Polsce. Firma posiada ponad jedenastoletnie
doświadczenie na rynku oraz zespół ekspertów, którzy pracowali dla międzynarodowych firm deweloperskich, doradczych
oraz zarządzających nieruchomościami, a także funduszy inwestycyjnych. MMG to prywatna firma oferująca usługi
butikowe na najwyższym poziomie.
Firma jest partnerem na polskim rynku dla największych światowych funduszy oraz innych instytucji inwestujących w
nieruchomości. Na zlecenie tych podmiotów, MMG zajmuje się wyszukiwaniem
atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych na lokalnym rynku nieruchomości handlowych. Oferuje też stałe wsparcie w
zakresie zarządzania aktywami oraz nieruchomościami po ich zakupie aż do momentu sprzedaży. W swojej historii MMG
współpracowało z takimi partnerami jak Marcol Group ,Europa Capital oraz w formie spółki joint venture z Blackstone.
Obecnie MMG zarządza 100 tys. m2 powierzchni handlowej, w tym: Bramą Mazur w Ełku, Galerią Niwa w Oświęcimiu
oraz centrami w Poznaniu, Szczecinie, Lubinie, Kutnie, Ciechanowie, Piekarach Śląskich i Józefosławiu (MMG Centers*).
Firma jest też inwestorem i deweloperem kompleksu handlowo-biurowego, który powstanie przy ul. Piotrkowskiej 155 w
centrum Łodzi, a także trzech centrów handlowych w Kołobrzegu, Legionowie i Zawierciu.
Więcej informacji na temat firmy pod adresem: www.mmgm.pl
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