Komfortowa przestrzeń dla Twojego biznesu
Niezależnie od tego jaki biznes prowadzisz, filarem na którym się on opiera jest kapitał ludzki. To w jaki
sposób dobierasz pracowników, jak o nich dbasz i pozwalasz rozwijać skrzydła rzutuje bezpośrednio na
efektywność Twojego biznesu, ale to nie wszystko. Bardzo ważny jest także wybór miejsca gdzie na co
dzień będziesz podejmował kluczowe decyzje i podejmował wyzwania jakie rzuca przed Tobą
nieustannie rynek. Miejsce nowoczesne, komfortowe. Wyposażone w najnowsze technologie i
udogodnienia. W ścisłym centrum miasta z dogodnym dojazdem. Idealne by rozwinąć skrzydła.
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Przestrzeń idealna dla Twójego biznesu znajduje się na poznańskim Górczynie. Biurowiec zlokalizowany
przy jednej z najważniejszych ulic handlowo-usługowych Poznania to wyjątkowe miejsce gdzie
nowoczesne rozwiązania technologiczne łączą się z przepiękną architekturą. Giant Office, bo o nim mowa
to najnowsza i jak dotąd największa inwestycja Spółki Giant Invest działającej od blisko 30 lat na polskim
rynku. Obiekt znajduje się na rogu ul. Głogowskiej i Górki — w ścisłym centrum Poznania. Dogodne
położenie sprawia, że zarówno dojazd samochodem jak i komunikacją publiczną nie przysparza
najmniejszych problemów.
Gmach nawiązujący stylem architektonicznym do nowojorskich przestrzeni miejskich łączy w sobie wiele
cech, które potęgują jego wyjątkowość. Elewacja budynku wykonana jest z ręcznie wyrabianych
czerwonych cegieł, betonu oraz dużej ilości przeszkleń — idealnie wpisuje się architekturę starego
Górczyna. Budynek otoczony jest zielenią i doskonale wkomponowuje się w istniejący krajobraz.
Odwiedzając przestrzeń biurowca można zauważyć trwałe i piękne połączenia betonu z granitem oraz
szkła ze stalą. Przechodząc przez recepcję Giant Office trafiamy na dziedziniec. Skąpany w zieleni,
otoczony przeszklonymi murami stanowi swoistą kameralną oazę w centrum miasta. Tu pracownicy będą
mogli zaczerpnąć świeżego powietrza, usiąść i w towarzystwie natury napić się aromatycznej kawy, lub
też zjeść pyszny posiłek. Przepiękny efekt odbijającego się w przeszkleniach nieba nadaje temu miejscu
wyjątkowego charakteru.
Z dziedzińca przemieszczamy się w kierunku nowoczesnych przestrzeni biurowych. Blisko 15 tysięcy
metrów kwadratowych, klimatyzacja, wewnętrzny system telekomunikacyjny, nowoczesne systemy
technologiczne. To tylko część z rozwiązań i możliwości, z których będziesz mógł korzystać. Z szacunku do
natury i ekologii biurowec wyposażony został w nowoczesne systemy cieplne, klimatyzacyjne (system
MVAC) oraz wentylacyjne. Gwarantem jest Certyfikat BREEAM na poziomie VERY GOOD. Potwierdza on
spełnienie wysokich standardów budowlanych, wdrożenie z najlepszych praktyk w zakresie
projektowania, budowy i eksploatacji tego typu obiektów.
Budynek posiada doskonałe parametry izolacyjne. Każda z klatek schodowych (w budynku znajdują się
cztery klatki) wyposażona jest w dwie windy szybkobieżne. Dodatkowo jest również winda rowerowa
pomiędzy poziomami -2 i O. Duże przestrzenie parkingowe (277 miejsca postojowe), 10 stacji ładowania
pojazdów elektrycznych, stojaki na rowery oraz stacja naprawy rowerów to tylko część z udogodnień
przewidzianych dla Ciebie i Twoich pracowników. Nowoczesny system kontroli miejsc parkingowych
pozwoli bez utrudnień wjechać Twojemu partnerowi biznesowemu na teren biurowca.
Wsiadając do nowoczesnych wind szybko przemieścisz się do swojej przestrzeni biurowej. Jasne i
komfortowe pomieszczenia, zaaranżowane tak aby Twój zespól w pełni czuł się komfortowo. Duże
przeszklone ściany z widokiem na piękny Poznań dostarczają naturalnego światła. Biura wyposażone w
przeszklone balkoniki pozwalają na chwilę zaczerpnąć świeżego powietrza.
Masz ochotę na lunch, krótką przerwę na kawę lub spotkanie z klientem w bardziej przyjaznej
atmosferze? Odwiedź restaurację, która zlokalizowana jest na parterze przy dziedzińcu. Wyśmienita

kuchnia i przystępne ceny spowodują, że będziesz z chęcią odwiedzał to miejsce i delektował się nowymi
smakami a także spokojnym i nowoczesnym otoczeniem pełnym elegancji i wyrafinowania.
Kontakt:
Giant Invest Sp. z o.o
Ul. Bolesława Krzywoustego 68
Poznań 61-144
Tel.: +48 61 8718 600
Mail: kontakt@giant.pl
www.giant-office.com

