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Innowacje w komunikacji z najemcami! CPIPG uruchomił aplikację OfficeME. 

CPI Property Group (CPIPG), największy właściciel nieruchomości komercyjnych  

w Czechach, Berlinie i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, kontynuując adresowany do 

najemców program OfficeME, wdrożył innowacyjne rozwiązanie w zakresie komunikacji  

i budowania społeczności w biurowcach – aplikację OfficeME.  

Aplikacja OfficeME powstała jako jeden z kluczowych elementów autorskiego programu OfficeME, 

adresowanego do najemców w posiadanych i zarządzanych przez CPIPG biurowcach  

w Warszawie. Wraz z rozwojem programu, w kwietniu br., wystartowała aplikacja, która 

początkowo jest dostępna dla pracowników Warsaw Financial Center.  

Aplikacja OfficeME to inteligentne i intuicyjne narzędzie, w pierwszej odsłonie oferujące m.in. 

przewodnik poruszania się po biurowcu i korzystania ze wszystkich udogodnień czy szybki kontakt 

do recepcji i Concierge. Kolejną funkcją jest opcja „Zakupy” – proste prosprzedażowe rozwiązanie 

do zamawiania najpotrzebniejszych rzeczy oferowanych przez Concierge oraz jedzenia z odbiorem 

osobistym. W ramach opcji od razu przetwarzane są płatności, a zamawiający – informowany  

o statusie zamówienia oraz obiorze. Korzystając z aplikacji, można również zarezerwować Roofę32 

(taras w WFC) na spotkania firmowe.  

Istotnym elementem jest sekcja pomagająca w budowaniu lepszego networkingu między firmami, 

mającymi siedzibę w biurowcu. Wkrótce, po zniesieniu obostrzeń, przy wykorzystaniu aplikacji 

prowadzone będą działania bezpośrednie, których celem będzie wzmocnienie community WFC.  

„Aplikacja OfficeME to skuteczny sposób na budowanie zintegrowanej społeczności, a z punktu 

widzenia właściciela i zarządcy biurowca – również nowatorska forma Employer Branding 

marketingu, gdzie funkcja pracodawcy zastąpiona jest funkcją biurowca jako atrakcyjnego miejsca 

pracy nie tylko z powodu wysokiej jakości budynku czy świetnej lokalizacji, ale również wartości  

i rozwiązań, które może zaoferować najemcom w ramach podnoszenia komfortu pracy.” – tłumaczy 

Monika Olejnik-Okuniewska, PR & Marketing Director, CPIPG Polska.   

„Zgodnie z planem będziemy rozwijać kolejne funkcjonalności aplikacji, dodamy kontrolę dostępu 

oraz będziemy ją wdrażać w innych biurowcach.” – dodaje Marta Hanczewska Marketing Manager 

CPIPG, koordynator programu OfficeME.   
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Aplikacja OfficeME jest darmowa i dostępna dla systemów IOS oraz Android. Może ją pobrać każdy 

pracownik Warsaw Financial Center. 

Aplikację OfficeME przygotowała i wdrożyła firma SpaceOS.  

Obecnie CPIPG jest właścicielem i zarządcą 14 biurowców w Warszawie, 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.  
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