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15 września 2015 r. 

Informacja prasowa 

 

Zjesz i zrobisz zakupy na Postępu 14 
 

Do oddanego niedawno do użytku biurowca Postępu 14 wprowadzi się dwóch kolejnych 
najemców. Właściciel budynku, HB Reavis Poland, podpisał umowy najmu powierzchni 
handlowo-usługowej z siecią Rossmann oraz z kantyną Connect. To dobra wiadomość 
nie tylko dla dewelopera, ale też dla pracowników biurowca. Będą to bowiem pierwsi 
najemcy kierujący swoją ofertę bezpośrednio do osób pracujących w tym i okolicznych 

budynkach.  

 

Rossmann posiada w Polsce 1050 sklepów w 400 miastach. Firma zatrudnia nad Wisłą blisko 

15 000 osób, a jej asortyment obejmuje 16 000 produktów firm polskich i zagranicznych, w tym 

artykuły z logo marki własnej Rossmann. Od momentu wejścia na polski rynek w 1993 r. sieć 
nieprzerwanie się rozwija i systematycznie otwiera kolejne punkty. Na swoją najnowszą 
lokalizację Rossmann wybrał Postępu 14. Zajmie 476 m kw. na parterze budynku, od strony 

ulicy Marynarskiej.  

 

- Budynek przy ul. Postępu 14 w Warszawie jest niezwykle atrakcyjną lokalizacją. 
To prestiżowa, biurowa część stolicy, z nowoczesną architekturą. Biura mają tu dziesiątki firm. 
Chcemy, by ich pracownicy - w drodze z lub do domu - mogli łatwo zaopatrzyć się w niezbędne 
artykuły drogeryjne, a w przerwie na lunch kupić u nas np. sałatkę – mówi rzeczniczka 
Rossmanna Agata Nowakowska.    

 

Już w listopadzie swoje drzwi otworzy kantyna Connect. Zajmie 426 m kw. na parterze 

od strony wewnętrznego dziedzińca. W dobrej cenie będzie można tu zjeść smaczne 
śniadania, przekąski i obiady. Lokal będzie dostępny nie tylko dla pracowników biurowca 
Postępu 14, ale również dla wszystkich innych osób pracujących lub mieszkających w okolicy. 
Jak zapewnia właściciel, Marek Dębicki, codziennie do wyboru będzie kilka dań, w tym 
wegetariańskich i fit, a wszystko robione na miejscu ze świeżych zdrowych składników. 
 

- Pozyskanie najemców dla lokali handlowo-usługowych to dla nas bardzo ważny element 

w procesie komercjalizacji. Stanowią oni wartość dodaną do naszej oferty i są często istotnym 

czynnikiem w procesie decyzji klienta o najmie nowego biura. Tym bardziej cieszy nas, że już 
teraz, zaledwie kilka tygodni po oddaniu Postępu 14 do użytku, możemy ogłosić aż dwie tego 
typu umowy. Obie zaowocują zwiększeniem komfortu pracy osób zatrudnionych w naszym 
biurowcu – mówi Grzegorz Strutyński, dyrektor handlowy i członek Zarządu HB Reavis Poland. 
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Budowa Postępu 14 rozpoczęła się w listopadzie 2013 r. Budynek jest trzecią inwestycją HB 
Reavis oddaną do użytku w Warszawie. Dwa wcześniejsze projekty, Konstruktorska Business 

Center i Gdański Business Center, zostały już skomercjalizowane w odpowiednio 100% i ponad 

80%. Dotychczas spółka zrealizowała w Polsce projekty o łącznej powierzchni 131 800 m kw., 

a kolejne 120 000 m kw. znajduje się obecnie w budowie. Tym samym HB Reavis jest jednym 

z najbardziej aktywnych deweloperów na warszawskim rynku nieruchomości.  
 

 
 
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 1,8 miliarda euro, o wartości netto na poziomie 
964 milionów euro, co zapewnia jej silną pozycję rynkową. Jej potwierdzeniem są liczne wyróżnienia, m.in. tytuł 
„Dewelopera Roku w Europie Środkowo-Wschodniej, 2015” w konkursie CEE Quality Awards oraz „Biurowego 
Dewelopera Roku w Europie Środkowo-Wschodniej" w Eurobuild Awards. Więcej informacji znajduje  
się na stronie internetowej http://www.hbreavis.com.  
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