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Vďaka Origameo a sieti coworkov od HB Reavis môžu mať aj Slováci
svetové kancelárie
HB Reavis predstavuje dve nové služby pre svojich klientov
Kancelársky priestor má odrážať stratégiu spoločnosti
Bude zriadená medzinárodná sieť coworkov
Kancelárie už nemusia byť generickým, všedným miestom na prácu. HB Reavis prichádza s novou službou
Origameo, ktorá sa zameriava na vhodné priestorové riešenie kancelárii, ktoré sú na mieru šité potrebám
firiem, tak aby vznikol ideálny priestor na prácu, v ktorom sa ľudia budú cítiť „ako doma“. Spoločnosť tak
mení zaužívané stereotypy a prichádza s novým nadštandardným servisom svetovej úrovne pre svojich
klientov.
Origameo od HB Reavis funguje ako konzultačná jednotka pri zariaďovaní nového pracoviska podľa
individuálnych požiadaviek klienta. Cieľom je vznik a zriadenie unikátneho priestoru na prácu, z ktorého jasne
vyžaruje srdce a duša klienta. Vďaka Origameo tak môže spoločnosť získať väčší záujem potenciálnych
zamestnancov, takzvaný „cool factor“, vyššiu zamestnaneckú spokojnosť, zlepšenie vzťahov na pracovisku
a prirodzene aj vyššiu mieru produktivity.
„Kancelársky priestor už nie je len anonymným zhlukom stolov a stoličiek. Mal by odrážať ducha firmy.
V Origameo pomáhame klientom s procesom zariadenia nových priestorov od výberu, cez diagnostiku,
nadizajnovanie, až po samotné sťahovanie. Hľadáme tú správnu rovnováhu medzi kanceláriou a obývačkou“
uvádza Tomáš Meliško, manažér projektu.
Origameo prináša riešenia v oblasti tvorby pracovného priestoru, na základe analýzy využívania kancelárií
samotnými zamestnancami. Analyzuje sa miera využívania priestoru, v ktorom sa najčastejšie odohráva spontánna
aj plánovaná interakcia. Na túto diagnostiku sa využívajú tie najmodernejšie technológie smart senzorov. Pracuje
sa teda s dynamikou aj najnovšími potrebami firmy, ktoré sa v čase vyvíjajú. Cieľom je vytvoriť vyvážený priestor,
v ktorom sa zamestnanci budú cítiť dobre, takmer ako doma.
Dynamika práce sa vďaka moderným technológiám zmenila. Človek dnes už nie je priviazaný k jednému stolu
s pevným desktopom. Mnoho pracovných interakcií vie vyriešiť na osobných stretnutiach, niekedy má možno
chuť pracovať v inšpiratívnom a tichom prostredí, inokedy si chce dať kávu a neplánovane prediskutovať všetko
potrebné s kolegami. „Origameo sa zameriava na dokonalý mix všetkých týchto potrieb, aby bolo dostatok
priestoru na sústredenú prácu, ale aj príjemné interakcie.“ spresňuje Meliško. Viac informácií nájdete
na www.origameo.com
HB Reavis tiež prichádza s projektom medzinárodnej siete coworkingových priestorov, v rámci ktorého chce
osloviť a spájať freelancerov, startupy a rýchlo rastúce firmy na jednom inšpiratívnom mieste - coworking
platforme, ktorá ponúkne ten správny mix na prácu, relax, vzdelanie a spoluprácu. „V HB Reavis si uvedomujeme
že nejde iba o priestor, ale najmä o ľudí, ktorí ho budú využívať. Chceme preto prepájať etablované spoločnosti
s rýchlo rastúcimi novými firmami z podobného či rovnakého odvetvia, ktoré zdieľajú pohľad na rozvoj biznisu
aj krajiny. Sme presvedčení, že tak môže vzniknúť mnoho netradičných a inovatívnych nápadov, či nových
obchodných príležitostí,“ vysvetľuje Natália Kisková, manažérka projektu.

Tvorba coworkingových centier je novým trendom, ktorý HB Reavis prináša v rámci svojich projektov.
Spoločnosť tak postupne prenáša ťažisko svojej pozornosti z klientely tvorenej prevažne riaditeľmi veľkých či
menších firiem priamo na ich zamestnancov. Dôležitou tak nie je len forma, ale najmä ľudia, ktorí budú priestor
reálne využívať. HB Reavis plánuje otvoriť medzinárodnú sieť coworkingových centier v rámci svojich projektov
naprieč všetkými trhmi, v Bratislave sa bude nachádzať v Twin City.
Cieľom je priniesť klientom miesto, kde sa môžu naplno venovať svojmu biznisu, o všetko ostatné sa postará
HB Reavis. Výhodou medzinárodnej siete coworkingov nie je len možnosť networkovať a prinášať tak nové idei,
klienti budú môcť využiť aj ponuku mentoringov, vzdelávania, workshopov a iných zdrojov (lokálnych, aj
zahraničných).
Projekt si dáva za cieľ na rôznych trhoch vhodne namiešať nájomníkov coworkingu tak, aby vznikal priestor
s pridanou hodnotou. „Silnú orientáciu na zákazníka je v práci HB Reavis cítiť aj pri výbere svojich klientov, práve
tí budú v nových štvrtiach tvoriť komunitu, ktorá musí fungovať. Chceme, aby naplno využili synergický efekt,
ktorý ovplyvní rast firiem a umožní vznik skvelých nápadov.” dodáva Kisková.

O spoločnosti HB Reavis
Medzinárodná developerská skupina HB Reavis vznikla v roku 1993 v Bratislave. Pôsobí vo Veľkej Británii, Poľsku, Českej republike,
na Slovensku, v Maďarsku a v Turecku. Podľa „Top Developers Survey“ magazínu Property EU je v súčasnosti je tretím najväčším
developerom kancelárskych priestorov v Európe. Spoločnosť doposiaľ realizovala 917,500-tisíc metrov štvorcových moderných kancelárií,
obchodno-zábavných a logistických centier. Ďalších vyše milióna metrov štvorcových je vo fáze realizácie, plánovania alebo povoľovania
výstavby. HB Reavis využíva na všetkých trhoch tzv. integrovaný obchodný model zahŕňajúci development, výstavbu, správu majetku
a investičný manažment. Spoločnosť má celkové aktíva 2,1 miliardy EUR s čistou hodnotou 1,2 miliardy EUR. S vyše 500 odborníkmi
pracujúcimi po celej Európe patrí HB Reavis medzi lídrov na trhu komerčných nehnuteľností. Potvrdzujú to aj získané ocenenia
ako napríklad „Developer roka 2015 v strednej a východnej Európe“ udelený odbornou porotou CEE Quality Award, či UK Property
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na http://www.hbreavis.com.
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