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Smaki świata w centrum Łodzi.
Hi Piotrkowska namiesza na kulinarnej mapie miasta
Namieszane Grill & Bar to nowa marka restauracyjna stworzona specjalnie dla kompleksu Hi
Piotrkowska. Lokal o powierzchni 150 mkw. zadebiutuje na łódzkim rynku jako nowatorski
koncept z niebanalną ofertą lunchową. Pracownicy najwyższego biurowca w mieście, oprócz
widoków, otrzymają menu z różnych stron świata.
Hi Piotrkowska, to nie tylko nowoczesna przestrzeń biurowa, ale także różnorodna oferta handlowo –
usługowa. Deweloper projektu zadbał o to, aby pracownicy biurowca Hi połączyli przyjemne z
pożytecznym i chętnie korzystali z jego udogodnień. ‘Nowa marka restauracyjna jest odpowiedzią na
dynamicznie rozwijający się łódzki rynek gastronomiczny i różne preferencje pracowników. To oni
kształtują trendy i decydują o tym, co w miejscu pracy jest postrzegane jako atrakcyjne. Namieszane
Grill & Bar będzie największym lokalem gastronomicznym na parterze wieży biurowej kompleksu Hi,
bezpośrednio połączonym z lobby budynku. Dodatkowe wejście do lokalu od alei Mickiewicza ma
potencjał, aby zachęcić korzystających z centrum przesiadkowego do odwiedzenia restauracji po
pracy’ – tłumaczy Anita Petrus, Senior Leasing Manager w Master Management Group.
‘Koncept nowej marki restauracyjnej stworzyliśmy w oparciu o nasze doświadczenie i chęć rozwoju w
nowych lokalizacjach. Wybraliśmy Łódź, bo to miasto z ogromnym potencjałem gastronomicznym, a kompleks Hi
da nam możliwość zaistnienia na kulinarnej mapie centrum miasta. Obecnie prowadzimy trzy restauracje z
kuchnią włoską (LA Trattoria) i gruzińską (Batumi Grill & Bar) w centrach handlowych w Płocku, a za chwilę
powiększymy się o trzy kolejne m.in. w Gdańsku i w Gdyni. Dostrzegliśmy szansę na rozwój w obiektach
wielofunkcyjnych i chcemy stworzyć nowatorską przestrzeń kulinarną dla pracowników biur. Nie zamykamy się
na jeden rodzaj kuchni, bo wiemy, że ludzie lubią różnorodność. Chociaż dominującą w stałej karcie
będzie kuchnia polska, to każdego dnia w lunchowym menu znajdą się dania inspirowane smakami z
różnych stron świata. Namieszamy w kuchni i na rynku lokalnym’ – opowiada Konrad Iwański,
General Manager marki LA Trattoria oraz Batumi Grill & Bar.
Możliwości rozwijania biznesu w kompleksie Hi przyciągają lokalnych przedsiębiorców i duże marki
sieciowe. W gronie najemców są już: Starbucks, HEBE, Just GYM, Żabka, piekarnia i bistro Z pieca
Rodem, a także Apteka Europejska i Delikatesy Fabryczne. W ofercie obiektu dostępne są ostatnie
dwa wolne lokale: narożny, o powierzchni 270 mkw., na parterze budynku hotelowego z wejściem od
ulicy Piotrkowskiej i Alei Mickiewicza, oraz przestrzeń o powierzchni 120 mkw. w budynku
biurowym z wejściem od centrum przesiadkowego. Oba lokale są przeznaczone na działalność
handlowo – usługową.
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Dzięki swym różnorodnym funkcjom Hi Piotrkowska 155 wzbogaci ofertę biurową, handlową i
usługową w centrum Łodzi. Dogodna lokalizacja inwestycji w pobliżu centrum przesiadkowego,
zwanego potocznie „stajnią jednorożców”, zapewnia komfort korzystania z komunikacji miejskiej (12
linii tramwajowych oraz 6 linii autobusowych). Według danych Urzędu Miasta Łodzi, codziennie z
tego miejsca korzysta nawet 50 000 osób. Kompleks ma też potencjał, żeby ożywić turystykę w
mieście. Najemcą jednego z trzech budynków jest Hampton by Hilton, a położenie inwestycji w
bezpośrednim sąsiedztwie najdłuższej promenady handlowej w Europie, czyli ulicy Piotrkowskiej,
podkreśla unikalność tego adresu.
Master Management Group (MMG) jest inwestorem, deweloperem, agentem wynajmującym oraz zarządcą
nieruchomości handlowych i biurowych zlokalizowanych w całej Polsce. Firma posiada ponad dwunastoletnie
doświadczenie na rynku oraz zespół ekspertów, którzy pracowali dla międzynarodowych firm deweloperskich,
doradczych, a także funduszy inwestycyjnych. Master Management to prywatna firma oferująca usługi
butikowe na najwyższym poziomie. Prestiżowe nagrody potwierdzają jakość usług i dowodzą, że zespół MMG
ma duże doświadczenie. 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 trzech centrów handlowych w Kołobrzegu, Legionowie i
Zawierciu. Więcej informacji na temat inwestycji w Łodzi: www.piotrkowska155.pl
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