Tisková zpráva

Andrea Foretníková rozšíří leasingový tým HB Reavis
Praha, 1. 9. 2015
Přední developerská skupina HB Reavis, která realizuje projekty širokého spektra komerčních
nemovitostí ve střední a východní Evropě, oznamuje novou personální posilu. Andrea
Foretníková se stane součástí leasingového týmu HB Reavis v České republice, kde bude jako
Leasing Manager zodpovědná za pronájem komerčních prostor a budování obchodních vztahů
s potenciálními i stávajícími klienty. Příchod Andrey je vzhledem k jejím rozsáhlým zkušenostem
součástí strategie dalšího posilování pozice společnosti na českém realitním trhu. HB Reavis tak
pokračuje ve svém plánu nabídnout potenciálním nájemcům prvotřídní alternativy kanceláří
v různých prestižních pražských lokalitách.
Andrea Foretníková působí v oboru více než 12 let. V letech 2003 až 200Ř zastávala pozici vedoucí
oddělení prodeje a marketingu ve společnosti Ablon s.r.o. a p ed svým nástupem do HB Reavis
pracovala 8 let jako leasingová manažerka pro český a slovenský trh ve společnosti Ballymore
Properties s.r.o., kde byla zodpovědná mimo jiné za projekt Eurovea Central v Bratislavě.
„Skupina HB Reavis neustále expanduje, aktuálně je více než 1 milion metrů čtverečních komerčních
ploch ve fázi realizace, plánování nebo povolování výstavby a s tím souvisí i naše pot eba růst také
interně. Andrea se svými bohatými zkušenostmi bude cenným p ínosem pro HB Reavis p i budování
dlouhodobých vztahů s našimi nájemci a dalšími obchodními partnery,“ ekl Radim ímánek, člen
p edstavenstva HB Reavis Group zodpovědný za aktivity společnosti v České republice a vztahy
s klienty nap íč skupinou.
Andrea Foretníková je absolventkou Soukromé vyšší odborné školy ekonomické a dopravní v Ostravě.
Hovo í plynně anglicky a slovensky. Mezi její záliby pat í čas strávený s rodinou, cestování a zahrada.
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O společnosti HB Reavis
Mezinárodní developerská skupina HB Reavis byla založena v roce 1řř3 v Bratislavě. Působí na klíčových
trzích ve st ední a východní Evropě (Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko), ve Spojeném království
a v Turecku. Společnost doposud realizovala celkem 820 000 metrů čtverečních moderních kancelá í,
obchodních a zábavních prostor a logistických nemovitostí. Dalších více než 1 milion metrů čtverečních je
ve fázi realizace, plánování nebo povolování výstavby. Na všech trzích využívá HB Reavis integrovaný
obchodní model zahrnující development, výstavbu, správu majetku a investiční management. Společnost má
celková aktiva 1,Ř miliardy EUR s čistou hodnotou ř64 milionů EUR. S více než 400 odborníky pracujícími
po celé Evropě se HB Reavis adí mezi lídry na trhu. Potvrzují to i získaná ocenění „Developer roku 2015
ve st ední a východní Evropě“ udělené odbornou porotou CEE Quality Awards ve spolupráci s Financial Times
a titul „Developer kancelá ských budov roku 2014 ve st ední a východní Evropě“ uděleného v soutěži
pod záštitou vydavatelství Eurobuild. Více informací získáte na http://www.hbreavis.com.
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