INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 19 sierpień 2019 r.

CBRE agentem Hi Piotrkowska
Międzynarodowa firma doradcza CBRE została agentem współwiodącym nowej inwestycji
należącej do Master Management Group. Projekt Hi Piotrowska to wielofunkcyjny
kompleks biurowo-usługowy w samym sercu Łodzi. Jest połączeniem dwóch budynków
biurowych wraz z powierzchnią usługową oraz hotelu Hampton by Hilton.
Termin zakończenia budowy obiektu planowany jest na marzec 2020r.
Hi Piotrowska to kompleks budynków o szerokim zastosowaniu. Unikalność projektu wynika m.in.
z faktu, że pierwszy 20-piętrowy budynek będzie najwyższą wieżą w mieście. Drugi biurowiec
będzie miał 5 pięter i przylegać będzie do pierzei ulicy Piotrowskiej. Łącznie do użytku oddane
będzie 21 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy A+. W budynkach swoje miejsce będą miały:
biura serwisowane, fitness, kawiarnia, restauracje, apteka, piekarnia oraz pierwszy oddział PKO
Banku Polskiego.
7-piętrowy hotel Hampton by Hilton w wysokim standardzie będzie dysponował restauracją oraz
149 pokojami dla gości.
Lokalizacja w ścisłym centrum Łodzi gwarantuje użytkownikom kompleksu komfortowe
korzystanie z rozbudowanej sieci komunikacji miejskiej oraz rowerowej. Wyjątkowość tego adresu
podkreśla również bezpośrednie sąsiedztwo ul. Piotrkowskiej, która jest najdłuższą promenadą
handlową w Europie.
- Nowe inwestycje, zarówno usługowe, mieszkaniowe jak i infrastrukturalne pojawiające się w
Łodzi coraz bardziej przekładają na pozytywny odbiór regionu wśród inwestorów. Ponad
milionowa aglomeracja, zlokalizowana pomiędzy skrzyżowaniem autostrad i dróg ekspresowych,
działa na wyobraźnię inwestorów, którzy rozważają Łódź pod kątem relokacji dla swojego biznesu
lub pod kątem otwarcia kolejnego oddziału. – mówi Kamil Tyszkiewicz, Szef Rynków
Regionalnych CBRE.
***
CBRE to największa na świecie firma doradcza i inwestycyjna działająca w sektorze nieruchomości komercyjnych (pod
względem przychodów za rok 2018), klasyfikowana w rankingach: Fortune 500 oraz S&P 500. CBRE, z siedzibą
główną w Los Angeles, zatrudnia ponad 90 000 pracowników (nie wliczając firm stowarzyszonych i partnerskich),
obsługuje inwestorów, właścicieli oraz najemców nieruchomości w około 480 biurach na całym świecie (nie wliczając
firm stowarzyszonych i partnerskich). CBRE oferuje szeroki zakres zintegrowanych usług, doradztwo strategiczne w
zakresie inwestycji i wynajmu, usługi korporacyjne, usługi zarządzania nieruchomościami oraz projektami, administrację
firm, bankowość hipoteczną, wyceny, usługi deweloperskie, usługi zarządzania inwestycjami oraz usługi konsultingowe
i analityczne. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.cbre.pl.
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