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Program OfficeME w biurowcach CPIPG w Alejach Jerozolimskich
CPI Property Group (CPIPG), największy właściciel nieruchomości komercyjnych
w Czechach, Berlinie i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, kontynuuje wdrażanie
autorskiego programu OfficeME, mającego na celu wzmocnienie relacji z najemcami oraz
poprawę komfortu pracy.
Program OfficeME został opracowany jako odpowiedź na wyznaczone cele strategiczne,
dotyczące budowania i wzmacniania relacji z najemcami, jako kluczowego elementu prowadzonej
przez CPIPG polityki zrównoważonego rozwoju. Ideą programu jest wprowadzenie praktycznych
rozwiązań i udogodnień, które usprawniają bezpieczne funkcjonowanie w biurowcach oraz
ułatwiają i uprzyjemniają biurową codzienność. CPIPG rozpoczęło implementację OfficeME
we wrześniu 2020r. w Warsaw Financial Center, następnie jesienią w Atrium Centrum i Central
Tower. W marcu 2021r. programem objęte zostały budynki należące do portfela CPIPG,
zlokalizowane w pasie Alej Jerozolimskich: Eurocentrum Office Complex, Equator I, Equator II i
Equator IV. Biurowce oferują łącznie ponad 150 tyś mkw GLA, a pracuje w nich ok. 13 tys. osób.
„Już od dłuższego czasu prowadzimy działania komunikacyjne, mające za zadanie zwiększenie
synergii pomiędzy poszczególnymi budynkami, zwłaszcza w zakresie korzystania z infrastruktury i
dostępnych udogodnień, oferowanych głównie przez Eurocentrum, które dysponuje nowoczesnym
kompleksem handlowo-usługowym. Teraz, dzięki wprowadzeniu programu, będziemy mogli
bardziej integrować pracowników oraz pomóc w budowaniu lepszego networkingu między firmami,
mającymi siedzibę w poszczególnych budynkach przez np. przez organizację wydarzeń
specjalnych czy prezentacji produktów i usług oferowanych przez naszych najemców.” – komentuje
Monika Olejnik-Okuniewska, Dyrektor Marketingu CPIPG Polska.
W ramach programu w Eurocentrum oraz biurowcach Equator I, II i IV zostały ujednolicone
recepcje. We wszystkich budynkach obowiązuje ten sam design oraz wygląd obsługi.
Wprowadzone zostały także własne standardy dotyczące serwisu, wraz z wyznaczeniem kryteriów
w zakresie pierwszego kontaktu z osobami wchodzącymi do budynku oraz sprawnej
i przyjaznej komunikacji na linii goście – najemcy. Kolejnym udogodnieniem jest usługa Concierge.
dostępna bezpłatnie dla pracowników firm, mających siedziby w biurowcu. Przy stanowisku w lobby
oczekuje specjalista, któremu można zlecić każdą sprawę – zarówno w obrębie funkcjonowania
biznesowego, jak również w zakresie spraw prywatnych, koniecznych do realizacji w godzinach
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pracy. Kontakt z Concierge może odbywać się telefonicznie lub online. Przy stanowisku można też
kupić środki ochrony osobistej. Program będzie kontynuowany i rozwijany – również dzięki
sugestiom najemców.
„Aktualnie musimy skupić się na wszelkich aspektach bezpiecznego funkcjonowania
w środowisku biurowym, dlatego w ramach OfficeME stawiamy przede wszystkim na jak najlepszy
serwis, dostępny również online. W organizacji wirtualnej rzeczywistości biurowej oraz domowej
niezwykle przydatna może się okazać usługa Concierge. Z czasem skupimy się na działaniach
bezpośrednich, a także wdrożymy bezpłatną aplikację OfficeME, dzięki której korzystanie z
udogodnień w sąsiadujących ze sobą biurowcach będzie jeszcze wygodniejsze i łatwiejsze.” –
komentuje Marta Hanczewska, Marketing Manager CPIPG, odpowiedzialna za wdrożenie
programu.
Obecnie CPIPG jest właścicielem 14 biurowców w Warszawie (zarządza właścicielsko trzynastoma
z nich), o łącznej powierzchni przekraczającej 314 000 mkw.
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CPI Property Group (CPI PG) jest wiodącą firmą w sektorze nieruchomości komercyjnych i hotelowych w Europie
Środkowo-Wschodniej i Niemczech, koncentruje swoją działalność na długoterminowych inwestycjach i wynajmie
nieruchomości. Należy do wąskiego grona firm w regionie posiadających rating inwestycyjny. Moody’s przyznał spółce
rating Baa2, a Standard&Poor’s: BBB.
CPI PG jest największym właścicielem powierzchni handlowych w Czechach oraz powierzchni biurowych w Berlinie.
Siedziba CPI PG znajduje się w Luksemburgu, a akcje firmy są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych we
Frankfurcie. Grupa działa w sektorze nieruchomości biurowych, handlowych, mieszkaniowych i hotelowych, dysponuje
aktywami o łącznej wartości ponad 7,9 miliarda euro.
W Polsce CPI Property Group działa od 2013 roku. Jest właścicielem i aktywnie zarządza dwudziestoma czterema
nieruchomościami z sektora biurowego, handlowego i hotelowego. Inwestycje spółki są zlokalizowane w Warszawie,
Elblągu, Zamościu, Tarnowie, Radomiu i Zgorzelcu. Spółka planuje dalsze zaangażowanie na polskim rynku poprzez
zakup i inwestowanie w wybrane nieruchomości biurowe w najlepszych lokalizacjach Warszawy.

CPI PROPERTY GROUP

