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Moda, uroda i jeszcze smaczniej w Gdański Business Center 
 

W budynkach zrealizowanych przez HB Reavis tuż przy stacji metra Dworzec Gdański 
wkrótce otwarty zostanie studio wizażu i stylizacji Eyebar oraz pokazowy showroom 

kobiecej marki odzieżowej Sugarfree. Do grona lokali gastronomicznych dołączy z kolei 

TAPAS gastrobar. Nowe lokale uzupełnią ofertę handlowo-usługową dedykowaną 
pracownikom firm mieszczących się w Gdański Business Center oraz mieszkańcom 
północnej części warszawskiego Śródmieścia.  
 

Pierwszy Eyebar w Warszawie został otwarty w lutym br. w budynku Postępu 14, położonym 
w biznesowej części Służewca i również zrealizowanym przez HB Reavis. Wkrótce z usług 
salonu kosmetycznego, który specjalizuje się w stylizacji brwi, będzie można też skorzystać w 
Gdański Business Center. Jego klientki mogą liczyć na pomoc profesjonalnych stylistek 

również w zakresie usług makijażu, stylizacji włosów i paznokci, a przy okazji zrelaksować się 

przy muzyce i kawie. 

 

Gdański Business Center – jeden z największych kompleksów biurowych w Warszawie – 

wybrała też notowana na GPW spółka HubStyle. Właściciel między innymi marki odzieżowej 
Sugarfree.pl przeniesie tu swoje biuro wiosną przyszłego roku, a wcześniej otworzy stacjonarny 

showroom tego popularnego sklepu internetowego.  

 

Głodnych pracowników i gości Gdański Business Center niebawem nakarmi też nowa 
restauracja – TAPAS gastrobar, który będzie już trzecią restauracją stworzoną przez Pablo 
Martin Delgado w Warszawie. 

 

Nowi najemcy zajmą w Gdański Business Center blisko 1 140 mkw. powierzchni, w tym ok. 

350 mkw. powierzchni biurowej w budynku A i prawie 790 mkw. handlowo-usługowej w 

budynku C. 

 

– Gdański Business Center to otwarta, dynamiczna i świetnie skomunikowana wielofunkcyjna 

przestrzeń, gwarantująca użytkownikom najwyższej klasy biura oraz wiele udogodnień, w tym 

bogatą ofertę gastronomiczną, handlową i usługową. Jesteśmy przekonani, że obecność takich 
marek jak Eyebar, Sugarfree czy TAPAS gastrobar znakomicie wpisze się w klimat tego 

miejsca – mówi Grzegorz Strutyński, dyrektor handlowy i członek Zarządu HB Reavis Poland.  

 



 
 
 

 
 
  
Gdański Business Center to niemal 100 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej klasy A 

zlokalizowanej w czterech budynkach – w połowie września br. dwa z nich (A i B) zostały 
sprzedane przez HB Reavis na rzecz firmy Savills Investment Management działającej w 
imieniu jednego z globalnych funduszy emerytalnych. Wśród dotychczasowych najemców 
kompleksu znalazły się takie firmy i instytucje jak: KPMG, Agencja Nieruchomości Rolnych, 
SNC Lavalin, Provident, WebInterpret, KMD, eMAG, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oraz grupa 

ubezpieczeniowa Aviva. 

 
 

O grupie HB Reavis  

HB Reavis to międzynarodowa grupa deweloperska założona w 1993 roku w Bratysławie i działająca w Wielkiej 
Brytanii, Polsce, Czechach, a także na Słowacji, Węgrzech oraz w Turcji. W aktualnym rankingu PropertyEU „Top 
Developers Survey”, firma plasuje się na 3. miejscu wśród największych deweloperów powierzchni biurowych w 

Europie. Dotychczas grupa zrealizowała 993 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, handlowo-rozrywkowej 

i logistycznej, a ponad 1 mln mkw. znajduje się obecnie w realizacji lub przygotowaniu. HB Reavis wykorzystuje 
zintegrowany model biznesu, który obejmuje działania deweloperskie i wykonawcze oraz zarządzanie majątkiem 
i inwestycjami. Grupa zatrudnia ponad 500 osób i dysponuje aktywami w wysokości 2,1 mld euro, o wartości netto 
na poziomie 1,2 mld euro, co czyni ją liderem na globalnym rynku nieruchomości komercyjnych. Potwierdzeniem 

silnej pozycji HB Reavis są liczne wyróżnienia, m.in. tytuł „Najlepszego Projektu Architektonicznego Roku” dla 
inwestycji 33 Central w konkursie UK Property Awards oraz „Dewelopera Roku w Europie Środkowo-Wschodniej 

2015” w CEE Quality Awards. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://www.hbreavis.com. 
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