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Agito.pl przeprowadza się do Gdański Business Center I 
 

Sklep internetowy Agito.pl zmienia swoją warszawską siedzibę. W czerwcu br. spółka 
przeprowadzi się do zlokalizowanego na warszawskim Muranowie kompleksu 
biurowego Gdański Business Center I. Najemca zajmie 2 500 m kw. w budynku A 

położonym bezpośrednio przy wejściu na stację metra Dworzec Gdański. Tym samym 
inwestycja zrealizowana przez HB Reavis Poland jest skomercjalizowana w 80%. 

W procesie negocjacji Agito.pl była reprezentowana przez międzynarodową firmę 

doradczą Cushman & Wakefield. 

 

Agito.pl to jeden z największych polskich sklepów 
internetowych. Firma dynamicznie się rozwija, co przyczyniło 
się do wynajęcia większej powierzchni. W kompleksie Gdański 
Business Center I Agito.pl zajmie 2 500 m kw. powierzchni 

biurowej zlokalizowanej na dwóch piętrach budynku A.  

 

- Gdański Business Center jest projektem zakładającym kolejne 
fazy inwestycji. Biorąc pod uwagę ambitne plany związane z 

rozwojem firmy widzimy, że Agito.pl będzie miało możliwość 
zwiększyć wynajmowaną powierzchnię i dostosować ją do 
swoich potrzeb - mówi Robert Marszałek, Dyrektor Finansowy 

firmy Agito.pl. 

 

Gdański Business Center to nowoczesny kompleks biurowy klasy A zlokalizowany u zbiegu 

ulic Andersa i Inflanckiej, w bezpośrednim sąsiedztwie ważnych węzłów komunikacyjnych. 
Pierwsza faza inwestycji została oddana do użytku w czerwcu 2014 r. Planowany termin 

ukończenia drugiego etapu to I kwartał 2016 r.  Całkowita powierzchnia najmu projektu (łącznie 
I i II faza) wyniesie ponad 98 000 m kw. Pierwszy etap – Gdański Business Center I – posiada 

świadectwo BREEAM na poziomie „Very good”, a dla drugiego etapu – Gdański Business 
Center II – HB Reavis planuje uzyskać ten sam certyfikat na poziomie „Excellent”. Wśród 
dotychczasowych najemców kompleksu znajdują się m.in. KPMG, SNC Lavalin, Provident oraz 

Coloplast. 
 

– Firma Agito.pl poszukiwała nowoczesnej siedziby – przyjaznej środowisku i zlokalizowanej w 

pobliżu linii metra. Ważnym wymogiem było również przystosowanie budynku dla cyklistów, 

z łatwym dojazdem do biura. Cieszymy się, że zaproponowany przez nas kompleks Gdański 
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Business Center spotkał się z uznaniem ze strony klienta i spełnił wszystkie jego oczekiwania 

– mówi Artur Sutor, Associate, Manager ds. Usług Reprezentacji Najemców w firmie doradczej 
Cushman & Wakefield. 

 

– Fakt, że już wkrótce do grona naszych najemców dołączy kolejna duża i znana firma to dla 

nas ogromny powód do radości. Agito.pl doceniło doskonałą lokalizację kompleksu Gdański 
Business Center oraz szereg zastosowanych w nim nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych. Jestem przekonany, że pracownicy firmy będą zadowoleni z nowego miejsca 
pracy, do którego można w łatwy i szybki sposób dojechać zarówno samochodem, jak i 

komunikacją miejską z każdej dzielnicy Warszawy – mówi Grzegorz Strutyński, Dyrektor 

Handlowy i Członek Zarządu HB Reavis Poland. 
 

 

O grupie HB Reavis  

HB Reavis to międzynarodowa grupa deweloperska założona w 1993 roku w Bratysławie, działająca na 

kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) oraz w Wielkiej Brytanii 
i Turcji. Dotychczas grupa zrealizowała 750 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, handlowo-rozrywkowej 

i logistycznej, a kolejny 1 milion m kw. znajduje się obecnie w realizacji lub w procesach przygotowawczych. 
HB Reavis wykorzystuje zintegrowany model biznesu, który obejmuje działania deweloperskie i wykonawcze oraz 

zarządzanie majątkiem i inwestycjami. W całej Europie Grupa zatrudnia ponad 400 osób oraz dysponuje aktywami 
w wysokości 1,58 miliarda euro, o wartości netto na poziomie 917 milionów euro, co zapewnia jej silną pozycję 
rynkową. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://www.hbreavis.com.  

   

O Cushman & Wakefield:  

Cushman & Wakefield reprezentuje klientów na każdym etapie procesu najmu i inwestycji w nieruchomości.  Firma 
Cushman & Wakefield została założona w 1917 r. i obecnie zatrudnia ponad 16 000 pracowników w 259 biurach 

w 60 krajach. Oferuje pełen zakres zintegrowanych usług dotyczących wszystkich rodzajów nieruchomości na 
całym świecie, w tym usług w zakresie najmu, sprzedaży i zakupu, finansowania dłużnego i kapitałowego, 
bankowości inwestycyjnej, usług korporacyjnych, zarządzania nieruchomościami, obiektami i projektami, 

doradztwa i wyceny. Aby dowiedzieć się więcej KLIKNIJ 

 

Informacje dla mediów: 
 

Monika Kalinowska 

PR Manager 

HB Reavis  

E-mail: monika.kalinowska@hbreavis.pl  

Kom.: +48 696 803 116 

Magdalena Sobota 

Senior Account Manager 

Grayling 

E-mail: magdalena.sobota@grayling.com  

Kom.: +48 609 099 041 

 
Iwona Skalska 

Dyrektor ds. Marketingu 

Cushman & Wakefield 

E-mail: iwona.skalska@eur.cushwake.com 

Tel.: + 48 22 820 20 20; 603 068 326 

Luiza Jurgiel-Żyła 

Account Director 

First Public Relations 

E-mail: luiza.jurgiel-zyla@firstpr.pl 

Tel: +48 22 66 00 417; 502 502 427 
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