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– the city with effective
development strategy

to miejsce, gdzie znajdziecie Państwo
lekarzy doświadczonych w dziedzinie Medycyny
Estetycznej i Dermatologii, członków prestiżowych Stowarzyszeń
Medycznych polskich i zagranicznych. Od 2005 roku w CosmetDerm
odbywają się tu szkolenia dla lekarzy w zakresie zastosowania toksyny
botulinowej, kwasu hialuronowego, procedur obsługi i zastosowania
najnowszych urządzeń. Każdy z pacjentów traktowany jest
• Iniekcje Kwasu
indywidualnie. Zabiegi poprzedza konsultacja lekarska
Hialuronowego.
Hialuronic
i komputerowa analiza stanu skóry. Stosujemy najnowsze
lecz sprawdzone technologie. Szeroki zakres
• Toksyna Botulinowa. Botox
zabiegów pozwala na wybór najskuteczniejszego
zabiegu lub cyklu zabiegowego. Jesteśmy dumni,
• Lifting Twarzy. Face Lifting
że udało nam się stworzyć ośrodek, do którego
• Usuwanie cieni i obrzęków pod oczami.
pacjenci chętnie wracają. Nasz priorytet
to zadowolenie naszych Pacjentów.
Reducing dark circles under the eyes
Szeroki zakres zabiegów pozwala na
• Modelowanie sylwetki. Body Slimming
indywidualny wybór najskuteczniejszego
dla Państwa zabiegu lub cyklu za• Likwidacja tkanki tłuszczowej. Reducing fat
biegowego.

– non-invasive liposuction

• Likwidacja Cellulitu. Reducing Cellulite
• Leczenie wypadania włosów. Hair Loss Therapy
is a place where you will find
experienced aesthetic medicine
• Depilacja laserowa. Laser epilation
doctors. Our doctors are
members of prestigous polish
• Zamykanie naczyń. Vascular closure
and international Medical
associations. Since 2005
• Usuwanie przebarwień. Spots removal
Co smetDerm b ec ame
• Leczenie trądziku. Acne treatment
a leading Medical center
in Wroclaw, Poland. Our
• Peelingi. Peelings
doctors are certified trainers
in the field of botox treat• Leczenie blizn i rozstępów.
ments, hialuronic acid fillers
Treatment of scars
and new technology soluand strech marks
tions in aesthetic medicine.
Each pacient is treated
• Mezoterapia.
individually and each
Mesotherapy
treatment is proceeded
by consultation with
• Zaawansowana
a doctor and advanced
Pielęgnacja Twarzy.
computer examination
Advanced skin
of skin condition. We
treatments
are proud that we
were able to create
• Terapia tlenowa.
a center to which
DANE KONTAKTOWE
Oxygen therapy
patients are willing
CONTACT US
to come back.
• Regeneracja
Our priority is
włókien kolagenowych.
the satisfaction
Centrum Dermatologii
Collagen fibers
of our patients.
Estetycznej i Laseroterapii
regeneration
A wide range of
ul. Ojca Beyzyma 1B
treatments allows
53-204 Wroclaw POLAND
• Leczenie
to povide efficent
dermatologiczne.
www.cosmetderm.pl
selection of
Dermatologic
the most effective
info@cosmetderm.pl
treatments
treatment cycle.
phone: (+48) 71 332 60 49

Acid Fillers

www.klekotkisentospa.pl
www.hotelmlynklekotki.pl

Innowacyjne formuły multifunkcyjnych kremów
CC 10 w 1 do twarzy i ciała
doskonale łączą właściwości kryjące korektora
i pielęgnujące kremu nawilżającego.

“Inteligentna technologia HD COLOR COMPLEX

doskonale dopasowuje się do mojej karnacji
i w sposób perfekcyjny udoskonala wygląd mojej skóry.

“

KOBIET,
które stosowały kremy
Bielenda ColorControl
uważa, że są to kosmetyki,
po które sięgnęłyby ponownie
lub poleciłyby je koleżance.*
*test samooceny na 59 osobach, źródło: iBeauty.pl

www.bielenda.pl

• neutralizuje zaczerwienienia
• maskuje niedoskonałości,
rozszerzone pory, pajączki”,
“ potrądzikowe
przebarwienia, blizny
• wyrównuje koloryt cery
• wzmacnia i uszczelnia naczynka

• udoskonala wygląd skóry ciała
• maskuje niedoskonałości, pajączki”,
“
przebarwienia, siniaki, blizny
• dodaje satynowego blasku
• wygładza i ujędrnia
• poprawia kondycję skóry

• neutralizuje cienie
• dodaje blasku
• usuwa oznaki zmęczenia i stresu
• wyrównuje koloryt cery
• rozświetla i energizuje cerę
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exclusive guest

The exclusive interview
with Mr. Eric Stewart,
President
of the USA – Poland
Business Council
Ekskluzywny wywiad
z Panem Eric Stewart,
Prezydentem
Rady Biznesowej
Stany Zjednoczone
– Polska

Mr. Stewart, thank you for honoring
our invitation. Let me start by asking
you to tell our readers what exactly is
the US - Poland Business council and what
influenced its creation?
The US Poland Business Council was
formed in June of 2010 for the strategic
reason being American companies identified
early on that Poland was emerging as a real
economic green island in a sea of European
recession. And very simply, they wanted
to be better organized. A handful of U.S.
companies who had worked with me when
I was the US Deputy Assistant Secretary for
Europe asked if I would consider creating
and running the council. For me, this was an
easy decision because I was keenly aware
of Poland’s tremendous potential.
Can you tell us more about the members of the council, what does it take to
become a member and what are their
different activities, what do you do
as a member of the council?
Companies apply for membership
and if accepted pay annual dues for
their membership. We have an ongoing
series of activities with the common
theme of ensuring government officials
and corporate executives are in frequent
and open dialogue. This is critical to any
relationship, if there isn’t communication,
the marriage will not succeed. To achieve
this objective, our various activities include
meeting with Polish government officials
when they visit Washington, meeting US

Panie Stewart, dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia.
Chciałabym zacząć od poproszenia Pana o opowiedzenie naszym
czytelnikom czym dokładnie jest Amerykańsko – Polska Rada
biznesu i co miało wpływ na jej powstanie?
Amerykańsko – Polska Rada Biznesu została utworzona
w czerwcu 2010 roku, z powodu strategicznego,
którym była wczesna identyfikacja przez amerykańskie przedsiębiorstwa Polski, która była krajem
wschodzącym niczym prawdziwa, gospodarcza,
zielona wyspa na morzu europejskiej recesji.
I po prostu, chcieli być lepiej zorganizowani. Kilka
amerykańskich firm, które pracowały ze mną
kiedy byłem amerykańskim Wice – Sekretarzem
na Europę zapytały czy rozważyłbym utworzenie
Now, getting to you Mr. Presii prowadzenie Rady. Dla mnie to była łatwa
dent, you have a very impressive
decyzja, ponieważ byłem w pełni świadom
resume, President of the US-Poland
ogromnego potencjału Polski.
business council, Executive Director of
the US-Turkmenistan business council,
Mógłby nam Pan powiedzieć coś
President of the American-Lithuanian
więcej na temat członków rady, co
business council and President of
należy zrobić aby stać się członkiem
the American-Romanian business
i jakie są ich różne aktywności, czym
council and looking at your past experiPan się zajmuje jako członek rady?
ences, I have the impression you are
Przedsiębiorstwa aplikują o członnot only a very busy person but also
kostwo i jeżeli zostaną zaakceptowane
someone who is always on the move.
opłacają roczne składki za swoje członCan you tell us a little bit about your
life out of work? What do you do during
kostwo. Ciągle prowadzimy serie działań
your free time if at all you do have
sprowadzających się do wspólnego
some time for yourself?
mianownika, czyli zapewnienia wysokim
urzędnikom rządowym oraz korporacyjnej
I love what I do for a living. So I really
kadrze kierowniczej możliwości częstego
work most of the time, but my hobbies
i otwartego dialogu. Jest to istotne w każdej
include doing anything with my
relacji, jeżeli nie ma komunikacji, partnerstwo
family and also sports and exercise.
się nie powiedzie. Żeby osiągnąć ten cel,
I am a cyclist, a runner and most
do naszych różnorodnych aktywności zalicza
recently a swimmer. Last year,
się spotkania z wysokimi urzędnikami polskiego
Administration
officials
and continually educating
Members of Congress on key issues
related to US-Poland
commercial relations.
I also travel around the U.S.
delivering speeches about
Poland and once a year I bring
a business mission to Poland.
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I completed my first 100 mile ride. My
favorite activity with my family is coaching
my sons American football team and my
daughter’s European indoor football
(soccer) team. Watching my children
learn, compete and have fun is truly
rewarding.
What has been the toughest
hurdle to overcome so far
as President of the US - Poland
Council? What lesson/s could
be learned?
The greatest challenge in
running these various associations is to continually re-invent
yourself by coming up with new
ideas and fresh ways of thinking
and approaching issues. It is easy
to get into a rut and do everything
the same way you did it last year.
I believe it is important to routinely
challenge yourself and your thinking.
I would like you to tell us about
one major accomplishment of
the council in the year 2013, if possible
to sort out a company/organization which
has benefited from your services and what
strategies the council is implementing or
using to let the general public be aware of
its goals and achievements.
Well our greatest achievement in our short
history was co-hosting the US-Poland Business
Summit in Warsaw. This Summit included the three
most senior officials from the US Department
of Commerce, executives from 20 American
and Polish companies, Deputy Prime Minister
and Minister of Economy as well as leading Polish
officials. The Summit brought together these top
leaders to discuss for the first time in such a large
group the future of U.S. commercial relationship.
The outcome of the one day event continues to
frame the discussion of cooperation to this day.
But our efforts can also reach beyond Washington and Warsaw where we work together to
impact decision making in Brussels as well. Last
year thanks to Poland’s leadership in Brussels
they helped to prevent legislation that would
have negatively impacted small Polish farmers
by limiting their ability to grow crops that are
used for biofuels.
What are your plans for the year 2014
and thereafter, would you label the year
2013 and the journey the US-Poland business
council has made so far, satisfactory? What
are your personal goals? Considering your
personal achievements in such a short period
of time, I would not be surprised seeing you
run for some governor, senator or president
of the United States position in the nearest
future?
Our plans are robust for 2014 as Poland
celebrates 25 years of freedom, 15 years of NATO
membership and 10 years of European Union
membership it is certainly a year of milestones.
I would like to highlight that one of our marquee

rządu podczas ich wizyt w Waszyngtonie,
spotkania z wysokimi urzędnikami
Administracji Stanów Zjednoczonych
oraz ciągłe zaznajamianie Członków
Kongresu z kluczowymi sprawami
związanymi z Polsko – Amerykańskimi relacjami handlowymi. Podróżuję również po Stanach
Zjednoczonych opowiadam o Polsce, a także
raz w roku przywożę
konkretne propozycje biznesoplans this
we do Polski.
year will
be to honor
these achievements by developing a strategy
paper that reflects on
the past 25 years, but
also takes a futuristic look
at where Poland is headed
during the next 25 years. We
are hopeful that this type of
initiative will spur long-term
thinking that continues Poland
on her path towards not only
being a European leader, but
a global one.
My job requirement is quite
simple: purpose. If you don’t have
a purpose, then it makes it challenging
to enjoy what you do. I personally enjoy bouncing back and forth
between government and the private
sector and I truly love working with
foreign governments, traveling
the world and learning as much
as I can about each country. For this
reason, every year I take my children
to a new country where they have
never been. This year we will
spend our holiday in the jungles
of Costa Rica. And while my
political ambitions remain
on hold for family reasons,

Wracając do Pana, Panie Prezydencie,
ma Pan bardzo imponujące CV, Przewodniczący Amerykańsko – Polskiej Rady
Biznesu, Dyrektor Zarządzający Radą
Biznesu Stany Zjednoczone – Turkmenistan,
Przewodniczący Amerykańsko – Litewskiej
Rady Biznesu i Przewodniczący Amerykańsko – Rumuńskiej Rady Biznesu. Patrząc
na Pana dotychczasowe doświadczenia
mam wrażenie, że jest Pan nie tylko bardzo
zajętą osobą ale również kimś kto jest
ciągle w ruchu. Czy może nam Pan trochę
powiedzieć na temat Pana życia poza pracą?
Co Pan robi w czasie wolnym, jeśli w ogóle
ma Pan trochę czasu dla siebie?
Uwielbiam to czym zajmuję się na co dzień.
W związku z tym, tak naprawdę przez większość
czasu pracuję, aczkolwiek na moje hobby składa
się robienie czegokolwiek z moją rodziną, a są
to także zajęcia sportowe i ćwiczenia. Jestem
rowerzystą, biegaczem i ostatnio pływakiem.
W zeszłym roku, ukończyłem moją pierwszą
100 milową trasę. Moim ulubionym zajęciem
rodzinnym jest trenowanie drużyny amerykańskiego futbolu moich synów oraz
europejskiej halowej drużyny piłki nożnej
mojej córki. Oglądanie moich dzieci, które
uczą się, rywalizują i dobrze bawią jest
naprawdę satysfakcjonujące.
Co było dotychczasową, najcięższą przeszkodą do pokonania jako
Prezydenta Rady, Stany Zjednoczone
– Polska? Jaką lekcję można by było
z tego wyciągnąć?
Największym wyzwaniem w prowadzeniu różnych stowarzyszeń jest
ciągłe udoskonalanie siebie samego
poprzez wychodzenie z nowymi pomysłami, nowatorskim sposobem myślenia
i podchodzenia do wielu spraw. Łatwo jest
wpaść w rutynę i robić wszystko w taki sam
sposób, jak zrobiło się to rok temu. Wierzę,
że ważne jest, aby rutynowo rzucać wyzwanie
sobie i swojemu sposobowi myślenia.
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I certainly would consider returning to
the US Government if asked to serve
under the right President and if I were
offered the right job.
To conclude, what piece of
advice would you give the youths
following in your foot steps?
I would advise the young to
have big dreams and big expectations and to work tirelessly to
reach those goals. However, be
prepared for life to take you in
a completely different direction.
Stay focused, but also stay
open minded towards these
unexpected opportunities. Life
will ultimately lead you down
an exciting path that you may
not have planned for, but simply
enjoy the journey. Finally, work
hard and never rest on what you
have already achieved, rather focus
your efforts on what you are going
to achieve next.
Thank you for your time and we
wish you more and more new successes.
Interview by Sara Tataw

Chciałabym żeby podzielił się
Pan z nami jednym z ważniejszych
osiągnięć Rady w 2013 roku, jeśli to
możliwe, również wyodrębnić firmę /
organizację, która skorzystała z Państwa
usług oraz jakie strategie wprowadza
bądź wykorzystuje Rada aby zaznajomić
ogół społeczeństwa ze swoimi celami
i osiągnięciami?
Naszym największym osiągnięciem, w naszej
krótkiej historii, było bycie współgospodarzem
Amerykańsko – Polskiej biznesowej konferencji
na szczycie w Warszawie. Na tej Konferencji
znalazło się trzech najwyższych urzędników
z Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych,
dyrektorzy z 20 amerykańskich i polskich firm,
Asystent Premiera i Minister Gospodarki, a także
główni Polscy wysocy urzędnicy. Konferencja
na szczycie zebrała razem tych czołowych
liderów aby po raz pierwszy, w tak dużej grupie,
przedyskutować przyszłość handlowych
powiązań Stanów Zjednoczonych. Rezultatem tego jednodniowego wydarzenia,
jest kontynuowanie do chwili obecnej
dyskusji na temat możliwości kooperacji.
Nasze wysiłki mogą sięgać ponad
Waszyngton i Warszawę gdzie
razem pracujemy, aby wpływać
również na decyzje podejmowane w Brukseli. Rok temu
dzięki polskiemu przewodnictwu w Brukseli,
udało się zapobiec
wprowadzeniu
w życie ustawodawstwa,

które mogłoby negatywnie wpłynąć na małych,
polskich rolników przez ograniczanie ich zdolności to uprawy plonów używanych do bio - paliw.
Jakie są Pana plany na rok 2014 i lata
późniejsze, czy określiłby Pan rok 2013
i dotychczas, odbytą podróż Rady Biznesu
Stany Zjednoczone – Polska jako zadowalającą? Jakie są Pana osobiste plany? Biorąc
pod uwagę Pana osobiste osiągnięcia, w tak
krótkim okresie czasu, nie zdziwiłabym się
widząc Pana ubiegającego się o pozycję
gubernatora, senatora czy prezydenta Stanów
Zjednoczonych, w najbliższej przyszłości?
Nasze plany na rok 2014 są solidne gdyż
Polska obchodzi 25 - lecie wolności, 15 lat
bycia członkiem NATO i 10 lat członkostwa
w Unii Europejskiej, to jest zdecydowanie
znaczący rok. Chciałbym podkreślić, że jednym
z naszych kluczowych planów tego roku będzie
uhonorowanie tych osiągnięć poprzez rozwijanie
strategicznego dokumentu, który obrazuje 25
lat które minęły ale również przygląda się temu
gdzie Polska zmierza w ciągu najbliższych 25
lat. Mamy nadzieje, że taki rodzaj inicjatywy
nada impuls długofalowemu myśleniu, które
ciągle sprawia, że Polska jest na swej drodze
nie tylko do bycia europejskim liderem ale
również tym globalnym.
Mój cel związany z pracą jest całkiem prosty:
Jeśli nie masz celu, to staje się trudne polubienie
tego co się robi. Ja osobiście lubię poruszać się
tam i z powrotem między rządem i sektorem
prywatnym i naprawdę uwielbiam pracować
z zagranicznymi rządami, podróżować po świecie
i uczyć się jak najwięcej mogę o każdym państwie.
Z tego powodu każdego roku zabieram moje
dzieci do nowego kraju w którym jeszcze nigdy
nie były. W tym roku spędzimy nasze wakacje
w dżunglach na Kostaryce. I podczas gdy moje
polityczne ambicje pozostają wstrzymane ze
względów rodzinnych, z pewnością rozważyłbym
powrócenie do Rządu Stanów Zjednoczonych
jeśli byłbym poproszony służyć z ramienia
odpowiedniego Prezydenta i jeśli zaoferowano
by mi odpowiednią pracę.
Podsumowując, jaką radę dałby Pan
młodym osobom, idącym w Pana ślady?
Poradziłbym młodym aby mieli wielkie
marzenia i duże oczekiwania, a także
pracowali niestrudzenie aby osiągnąć te
cele. Jednakże, bądźcie przygotowani, że
życie pokieruje was w kompletnie innym
kierunku. Bądźcie skupieni ale również
otwarci na te także nieoczekiwane
możliwości. możliwości. Życie w końcu
skieruje was na ekscytującą drogę, której
może nie planowaliście, ale po prostu
cieszcie się tą przejażdżką. W końcu,
pracujcie ciężko i nigdy nie poprzestawajcie
na tym co już osiągnęliście, lepiej skupić
się na staraniach związanych z tym co dalej
zamierzacie osiągnąć.
Dziękujemy za poświęcony nam czas
i życzymy coraz więcej nowych sukcesów.
Rozmawiała Sara Tataw
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KRAKÓW, NAJLEPSZE MIEJSCE DLA INWESTYCJI OUTSOURCINGOWYCH

Krakow, the best place
for outsourcing investments
According to the newest “2014 Tholons Top 100
Outsourcing Destinations” ranking Krakow, the previous polish capital, has entered the top ten cities
for outsourcing business in the world – 9th place
and the highest position in Europe.

Według najnowszego rankingu „2014 Tholons Top
100 Outsourcing Destinations”, Kraków – była stolica
Polski – została wprowadzona jako jedno z czołowych
miast na świecie dla biznesu outsourcingowego
(Kraków znalazł się w pierwszej dziesiątce), zajmując
9 miejsce na świecie i pierwsze w Europie.

Thus Poland is becoming
a dangerous competitor for such
countries like India or Philippines. It
shows how attractive and interesting place to start a business Poland
is. Known already as a location with
an established position.

Polska jako całość staje się niebezpiecznym konkurentem dla takich
znanych outsourcingowych krajów
jak Indie czy Filipiny. Pokazuje to jednoznacznie, jak bardzo atrakcyjnym
i interesującym miejscem jest Polska
jeśli chodzi o rozpoczęcie działalności

The main areas which are
taken into consideration are:
man power, level of education,
available infrastructure, cost of
investment and potential risk,
country’s stability, access to new
technologies and standard of

biznesowej. Znana już jako lokalizacja
o ugruntowanej pozycji.
Głównymi obszarami branymi
tu pod uwagę są: zasoby ludzkie,
poziom wykształcenia, dostępna
infrastruktura, koszty inwestycji
oraz potencjalne ryzyko, a także
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Krakow: the city located in southern Poland. Major siting of

Malopolskie region. Called as a historic capital of Poland. Known
all over the world from its tourists and cultural sights.

living. Poland is continuously
investing in human capital and high
technologies. It gives its a serious
chance to become, in the near
future, the undeniable leader in
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outsourcing market. Currently
this sector employs more than 30
thousand people, including foreign
citizens. In Krakow are set up more
than 50 SSC/BPO industries.

Kraków, miasto położone w południowej Polsce, będące główną
częścią regionu małopolskiego. Nazywany jest historyczną stolicą
państwa polskiego. Kraków znany jest na całym świecie ze swoich
licznych atrakcji turystyczno - kulturalnych.

stabilność danego kraju i dostęp
do nowoczesnych technologii.
Wspomniane właściwości dają Polsce
możliwość zostania w niedalekiej
przyszłości, niekwestionowanym
liderem na rynku outsourcingu.
Obecnie sektor ten zatrudnia
ponad 30 tys. osób, w tym i cudzoziemców. W Krakowie zlokalizowanych jest ponad 50 centrów SSC/BPO.
Jako jedna z najlepszych lokalizacji na świecie dla usług biznesowych,
Kraków skupia się na działaniach
marketingowych i reklamowaniu
tego kluczowego dla siebie sektora
biznesowego. Miasto chce być obecne na wszelkich, najważniejszych
eventach i targach krajowych, jak
i zagranicznych, co przyczynić ma
się do przyciągania nowych klientów
oraz zestawu usług.
Tereny inwestycyjne jakimi
dysponuje Kraków stają się coraz
cenniejsze w oczach zagranicznych
inwestorów. Dobrze wykształceni,
ambitni, młodzi studenci – których
jest około 200 tys. w Krakowie – są
ogromnie chętni i zmotywowani
do pracy w międzynarodowym i wielo-kulturowym środowisku. Nauka
języków obcych stała się niewątpliwie
trendem wśród młodych ludzi, co
też jest z powodzeniem wykorzystywane przez polskie uniwersytety,
stanowiącym niezmiernie ważną

zaletę polskiego rynku, będącego
w ciągłym rozwoju.
Liczba kierunków filologicznych
oferujących tytuł magistra czy licencjata, dostępnych również w innych
lokalizacjach, niż tylko w akademickim
Krakowie, jest naprawdę imponująca.
Kierunki filologiczne w obszarze języków nordyckich, sinologii, języków
śródziemnomorskich, wschodnich,
czy też afrykańskich, stanowią tego
najlepsze przykłady.
Kraków, będąc lepszym jako
lokacja dla BPO/SSC, niż wszyscy
europejscy współzawodnicy, chce
konkurować z indyjskim Bangalore
- liderem rankingu.
W Krakowie, w tym sektorze
pracuje ponad 30 tys. osób, zarówno Polaków, jak i cudzoziemców
z całego świata. W Krakowie swoje
siedziby mają tacy giganci, jak min.:
Capgemini, Shell, UBS, IBM, HSBC,
Motorola Solutions, BBH, State Street
i wielu innych.
Ponadto, Kraków – największe
miasto południowej Polski, oferuje
stale znaczną ilość powierzchni
nieruchomości komercyjnych, co też
jest wykorzystywane z powodzeniem
przez zagranicznych inwestorów.
Ceny nieruchomości krakowskich
są naprawdę atrakcyjne i konkurencyjne w porównaniu do innych
miast. Firmy z sektora SSC/BPO

outsourcing
Already being one of the best
cities to locate and run business
services, Krakow focuses on
marketing and advertisement of
this essential business sector. City
wants to be present at the major
trade events and meetings, not
only in the country but also abroad.
This can contribute to acquisition
new clients and pool of services.
Usable and hot spot investment
areas are seen to be valuable
for foreign investors. Educated
and ambitious young students,
whose are about 200 thousands in
Krakow are motivated and willing to
work in international environment.
Learning foreign languages shown
as a new trend among young
people, very successfully used
by polish universities, is a big
advantage which you can find on
growing polish market.
Number of bachelor and master
philology programmes available
not only in academic city –Krakow
but also in other ones are really
impressive. Nordic languages, Sinology, Mediterranean and Eastern
languages or African studies are
just examples.
Being already better than all
European competitors, formal
capital of Poland aims to compete
with ranking leader as Indian
Bangalore.
Krakow employs more than 30
thousands people in this sector.
Polish citizens and foreigners from
all over the globe. In Krakow are
located such giants like: Capgemini,
Shell, UBS, IBM, HSBC, Luxoft,

Motorola Solutions, BBH and many
others.
Moreover this big southern
polish city continuously offers
a number of real estate surfaces
which are successfully used by
business investors. The real estate’s prizes are really attractive
and competitive in comparison
to other cities. Companies from
SSC/BPO sector rent about 40%
of all office spaces. Krakow’s
office area is consider to be new
and modern when confronting
them with other ones in Europe.
Only 2% of them are older than
15 years. Capital of Malopolskie
has possessed at the end of 2012
about 550 000 square meters of
office space.
In „2014 Tholons Top 100
Outsourcing Destinations” ranking,
Warsaw was a second polish
winner to come on 32nd place
in the world outsourcing cities,
and Wroclaw 65th position on
the list.
Finally it is good to point out
that not only business resources
and values can bring foreign
investments to Poland. While
choosing a new location investors
face a lot of great cities around
the globe where they can expand
their businesses. The atmosphere,
climate and image of the city
as well as a positive approach
can be also beneficial and can
impact on somebody’s decision.
Furthermore entail great results
to country’s economy.
B&O team

wynajmują około 40% wszystkich
dostępnych powierzchni biurowych.
Krakowski obszar z powierzchniami
biurowymi jest uważany za znacznie
nowocześniejszy w porównaniu
do innych, podobnych na terenie
Europy. Jedynie 2% wśród dostępnej
powierzchni biurowej ma więcej
niż 15 lat. Stolica województwa
małopolskiego do końca 2012 r. miała
do dyspozycji ponad 550 tys. m.kw.
powierzchni biurowej.
Według rankingu „2014 Tholons
Top 100 Outsourcing Destinations”, to
Warszawa jest drugim polskim miastem z 32 pozycją na liście najlepszych
miast dla biznesu outsourcingowego.

Kolejnym polskim miastem jest
Wrocław, który uplasował się na 65
miejscu na światowej liście.
Należy podkreślić koniecznie, iż
nie tylko zasoby i wartości biznesowe
mogą sprowadzać zagranicznych
inwestorów do Polski, którzy mają
do wyboru wiele innych znakomitych
miast na całym globie, aby rozwijać
tam swoje biznesy. Atmosfera, wizerunek samego miasta, jak i pozytywna
postawa, mają korzystny wpływ
na osoby podejmujące decyzje
biznesowe, co też przekładać się
będzie pozytywnie na sytuację
gospodarczą całego kraju.
B&O team
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CBRE NAJLEPSZYM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W REGIONIE

CBRE Awarded in the
CEE Outsourcing & Shared
Services Awards 2014

CBRE’S Barbara Huss-Kaniewska named as a Business Centre Manager of the Year - Shared Services
Barbara Huss-Kaniewska z CBRE nagrodzona w konkursie CEE Outsourcing & Shared Services Awards 2014
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CBRE Corporate Outsourcing,
a part of CBRE Group, was awarded
in the CEE Outsourcing & Shared
Services Awards of 2014. Barbara
Huss-Kaniewska, Global Leader
of GCS RE Accounting Services
at CBRE, was named as Business
Centre Manager of the Year Shared Services.
The goal of the CEE Outsourcing & Shared Services Awards
2014 was to recognize the best
providers of BPO and SSC services
in Central and Eastern Europe.
The Gala was held on 6th February
2014 in Warsaw. More than 275
executives attended, from 21
countries across the CEE region,
western Europe, Scandinavia,
United States, and India.
“We are honored that CBRE
Corporate Outsourcing was

recognised as the best Shared
Service Centre in the CEE region.
This award is a testament of
CBRE’s determination to deliver
superior outsourcing services
to our Clients.” – said Barbara
Huss-Kaniewska, Global Leader
of GCS RE Accounting Services
at CBRE.
CBRE Corporate Outsourcing,
based in Warsaw, offers a wide
range of outsourcing services,
including portfolio management,
lease administration and client
accounting. At this moment CBRE
Corporate Outsourcing provides
services to over 30 corporate
clients from many sectors, including the world’s leading banks
and IT companies.

About CBRE Group, Inc.

Photo: CEE Outsourcing and Shared Services Awards

CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500
and S&P 500 company headquartered in Los Angeles,
is the world’s largest commercial real estate services
and investment firm (in terms of 2012 revenue).
The Company has approximately 37,000 employees
(excluding affiliates), and serves real estate owners,
investors and occupiers through more than 300
offices (excluding affiliates) worldwide. CBRE
offers strategic advice and execution for property
sales and leasing; corporate services; property,
facilities and project management; mortgage
banking; appraisal and valuation; development
services; investment management; and research
and consulting. Please visit our website at
www.cbre.com.

CBRE Group, Inc.
CBRE to największa na świecie firma doradcza i inwestycyjna działająca w sektorze nieruchomości komercyjnych
(pod względem przychodów za rok 2012), a także jedna
z 500 wiodących firm świata według rankingów magazynu
Fortune oraz agencji ratingowej Standard & Poor’s. CBRE,
z siedzibą główną w Los Angeles, zatrudnia około 37.000
pracowników i obsługuje inwestorów, właścicieli oraz
najemców nieruchomości w ponad 300 biurach na całym
świecie (nie wliczając firm stowarzyszonych i partnerskich).
Zakres usług świadczonych przez CBRE obejmuje: doradztwo
strategiczne w zakresie inwestycji i wynajmu, usługi korporacyjne, usługi zarządzania nieruchomościami oraz projektami,
administrację firm, bankowość hipoteczną, wyceny, usługi
deweloperskie, usługi zarządzania inwestycjami oraz usługi
konsultingowe i analityczne. Zapraszamy do odwiedzenia
naszej strony internetowej www.cbre.com.

CBRE Corporate Outsourcing,
spółka wchodząca w skład CBRE Group,
została nagrodzona w konkursie CEE
Outsourcing & Shared Services Awards
2014. Specjalną nagrodę w kategorii
Manager Centrum Biznesowego Roku
– Centrum Usług Wspólnych (Business
Centre Manager of the Year - Shared
Services) otrzymała Barbara Huss –
Kaniewska, Globalny Dyrektor ds.
zarządzania finansami nieruchomości
klientów korporacyjnych w CBRE.
Celem konkursu CEE Outsourcing
& Shared Services Awards 2014 jest
wyróżnienie najlepszych dostawców
usług outsourcingowych w regionie
Europy Środkowo-Wschodniej. Uroczysta gala odbyła się w dniu 6 lutego
w Warszawie. Udział w niej wzięło
ponad 275 profesjonalistów z branży
z 21 krajów z regionu, jak również
z zachodniej Europy, Skandynawii,
Stanów Zjednoczonych oraz Indii.

„Jesteśmy zaszczyceni, że CBRE
Corporate Outsourcing zostało wyróżnione jako najlepsze Centrum
Usług Wspólnych w regionie. Nagroda
ta świadczy o determinacji CBRE
w dostarczaniu naszym Klientom
korporacyjnym najlepszych jakości
usług outsourcingowych.” – powiedziała Barbara Huss-Kaniewska,
Globalny Dyrektor ds. zarządzania
finansami nieruchomości klientów
korporacyjnych w CBRE.
CBRE Corporate Outsourcing,
z siedzibą w Warszawie, oferuje
szeroki wachlarz usług outsourcingowych, w tym zarządzanie finansami
nieruchomości klienta, zarządzanie
portfelami nieruchomości i administracja umów najmu. Aktualnie
Centrum obsługuje ponad 30-stu
klientów korporacyjnych z różnych
branż, wśród nich światowi liderzy
z branży bankowości i technologicznej.
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CZY CHCESZ PRACOWAĆ DLA FIRMY OUTSOURCINGOWEJ?

Do you want to work
for an outsourcing company?

16

It is becoming more and more evident that outsourcing
is a new trend in modern day business and all signs
show it is only going to expand and grow.

Staje się coraz bardziej widoczne to, że outsourcing
to nowy trend we współczesnym biznesie i wszystko
wskazuje na jego dalszy wzrost i ekspansję.

The basic and fundamental
meaning of this activity; simply
concentrating on core competencies
to cut cost, explains it all. Yes, it
predicts the future of business, it tells
us what to expect and that we should

Główne i fundamentalne
znaczenie tej aktywności to
po prostu koncentrowanie się
na kluczowych kompetencjach
w celu zmniejszenia kosztów,
to wszystko wyjaśnia. Tak, out-

start adapting to the changes that
are already existing and are to come.
So, many youths can use
this as an opportunity for career
development and can interpret
the fast changing trends which

sourcing przewiduje przyszłość
biznesu, mówi czego się spodziewać i powiadamia o konieczności
rozpoczęcia adaptowania się
do zmian już istniejących i tych
które mają nadejść.

outsourcing
What some of these outsourcing
companies offer:
• Professional development in a dynamic and growing
business
• Good working atmosphere and opportunity of personal
development in a multinational environment
• Competitive salary with attractive benefit package
• Medical care (most of them)
• Life insurance (some of them)
• Multisport Card (most of them)
• Language Classes (most of them)
• Discounts and bonuses for shopping (some of them)
What they mostly require
from prospective employees:
• European languages (among others English) native or
fluent (at least B2 level)
• Good analytical skills
• Good knowledge of Ms Word and Ms Excel
• Attention to details
• University degree / Student status
• Ability to work as a team player
• Ability to multitask
• Ability to achieve set targets, work under pressure
and deliver it on time
• Work experience

outsourcing brings about as an
alert or indication to help them
in deciding what career paths
they should consider in regards
to all these.
Outsourcing contributes greatly
to the economic growth of many
developing countries. About 3
million people work for outsourcing
companies in India, about 100,000
workers in Poland as of 2013. There
is a strong believe these numbers
will keep increasing.
Most outsourcing companies do
not only bring employment in these
countries, but they also provide their
employees with development plans,
trainings, e-learnings, transitions,
just to name a few.
A young graduate who aims
at following a career path in
Accounting, Human resources,
Administration, or even to own
a Business of his own, can start
with an outsourcing company, get
the necessary experience and later
on follow his personal ambitions.
Meanwhile it is important to
understand the key difference in
the company laying off a sector or
sectors of its activities and the company providing these services. We
are focusing on these companies
providing outsourcing services,
in the likes of Capgemini, Arvato
services, Accenture, Alexander
Mann Solutions, Deloitte bpo, Sabre
Holdings, Hewitt Associates, ...

Bardzo dużo młodych ludzi
może wykorzystać to jako szansę
na rozwój kariery oraz mogą oni
interpretować szybko zmieniające
się trendy, które outsourcing przyciąga jako alert oraz wskazówkę
pomocne w podjęciu decyzji jaką
w związku z tym ścieżkę kariery
zawodowej rozważać.
Outsourcing w dużym stopniu
przyczynia się do wzrostu gospodarczego wielu krajów rozwijających się. Około 3 milionów ludzi
pracuje w przedsiębiorstwach
outsourcingowych w Indiach, około
100 000 pracowników w Polsce
od 2013 roku. Istnieje silne przekonanie, że te liczby będą rosnąć.
Większość firm outsourcingowych nie tylko oferuje zatrudnienie w tych krajach ale również
zapewniają własnych pracowników
z planami rozwojowymi, treningami, e-learningiem, relokacją, to
tylko niektóre przykłady.
Młoda osoba świeżo po studiach, która pragnie zrobić karierę
w Księgowości, HR, Administracji
czy nawet założyć własną firmę,
może rozpocząć w przedsiębior-

stwie outsourcingowym, zdobyć
potrzebne doświadczenie i później
kierować się w stronę swoich
osobistych ambicji.
W międzyczasie ważne jest
aby zrozumieć kluczową różnicę między firmą przekazującą /
wyłączającą sektor bądź sektory
swojej aktywności i firmą dostarczającą te usługi. My skupiamy się
na przedsiębiorstwach dostarczających usługi outsourcingowe,
jak Capgemini, Arvato services,
Accenture, Alexander Mann Solutions, Deloitte bpo, Sabre Holdings,
Hewitt Associates, ...
B&O team

Co niektóre z tych firm
outsourcingowych oferują:
• Profesjonalny rozwój w dynamicznym i rozrastającym
się biznesie
• Dobrą atmosferę w pracy
i możliwości osobistego rozwoju w międzynarodowym
środowisku
• Konkurencyjna pensja z
atrakcyjnym pakietem benefitów Opieka medyczna
(większość z nich) Ubezpieczenie na życie (część z nich)
Kartę Multisport (większość
z nich)
• Kursy językowe (większość
z nich)
• Zniżki i bonusy na zakupy
(część z nich)
Czego w większości
wymagają od
potencjalnych
pracowników:
• Języki europejskie (między
innymi angielski) ojczysty
lub biegły (przynajmniej
poziom B2)
• Dobre zdolności analityczne
• Dobra znajomość Ms World
i Ms Excel Zwracanie uwagi
na szczegóły Dyplom ukończenia studiów wyższych /
Status studenta Umiejętność
pracy w grupie
• Umiejętność robienia kilku
rzeczy naraz
• Umiejętność osiągania
ustalonych celów, pracy
pod presją i dostarczania
ich na czas
• Doświadczenie zawodowe
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interview
SPOTKANIE Z PANEM MACIEJEM PIWOWARCZYKIEM
– DYREKTOREM ZARZĄDZAJĄCYM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W CBRE NA REGION EMEA

Meeting with Mr. Maciej Piwowarczyk
– Managing Director of Shared Service
Centre at CBRE in EMEA region
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How did it all start, your
collaboration with CBRE?
CBRE, being a number 1 in
the world among consulting companies in the commercial real estate
market and being number 4 among
all global outsourcing companies
(by prestigious organisation IAOP)
known to me as CBRE is also - called
“preferred vendor” for Accenture
company, where I had the pleasure
to work for seven years, hence CBRE
was helping me with choosing
and then building the Accenture’s
office in Krakow, in 2012/ 2013.
And finally on 7th of January 2014
I joined CBRE Corporate Outsourcing and took over the position of
Managing Director of the shared
service centre in EMEA region. 2.)
How does it look like, the position
of CBRE Corporate Outsourcing
to other outsourcing enterprises
operating in Poland?
If it is about operational activity, currently most outsourcing
companies operate in our region at
a similar level. However the industry

lead is already at a higher stage
of the “value chain”, it means
that we serve more and more
complex areas. Additionally,
there is the agenda of “creating
value for the customer”, either by
analysis or technology, but above
all by “industry insights”. We serve
customers through direct internal
access to a broad knowledge,
information and trends in our
industry, we deliver the product
at the optimum version and most
adequate to customer’s needs. This
is the position of CBRE in the vast
forefront among all the key players
from the BPO / Outsourcing branch.
What is your strategy, to
manage a company with a large
size and complexity in terms of
processes?
I would base it on three foundations:
- People, it means the vast
majority of our business is dependent on people, so strong and highly
positioned function of HR, which

Jak rozpoczęła się Pana przygoda z firmą CBRE?
CBRE, będącą numerem 1 na świecie wśród firm doradczych na rynku
nieruchomości komercyjnych i będąca numerem 4 wśród wszystkich
globalnych firm outsourcingowych
(według prestiżowej organizacji IAOP)
jest mi znana od „zawsze”. CBRE to
także tzw. „preferred vendor” dla
firmy Accenture, w której miałem
przyjemność pracować przez 7 lat,
stąd też CBRE pomagało mi przy
wyborze i potem wybudowaniu
biura Accenture w Krakowie w 2012
/ 2013 roku. A finalnie 7 stycznia
2014 dołączyłem do CBRE Corporate
Outsourcing i objąłem stanowisko
Dyrektora Zarządzającego centrum
usług wspólnych na region EMEA.
Jak wygląda pozycja CBRE
Corporate Outsourcing na tle
innych przedsiębiorstw outsourcingowych działających w Polsce?
Jeśli chodzi o działanie operacyjne
to większość firm outsourcingowych

operuje obecnie w naszym regionie
na zbliżonym poziomie. Natomiast
czołówka branży jest już na wyższym
etapie „value chain” tj. obsługujemy
coraz bardziej kompleksowe obszary.
Dodatkowo istnieje agenda „tworzenia
wartości dla klienta” czy to przez
analizy, czy też technologie, ale
przede wszystkim poprzez „industry
insights”. My, obsługując klientów
poprzez bezpośredni wewnętrzny
dostęp do szerokiej wiedzy, informacji
i trendów w naszej branży, dostarczamy produkt w optymalnej wersji
i najbardziej adekwatny do potrzeb
klienta. To właśnie pozycjonuje CBRE
w zdecydowanej czołówce pośród
wszystkich kluczowych graczy z branży
BPO/ Outsourcingu.
Jaki jest Pana sposób na zarządzanie firmą o dużych rozmiarach i złożoności pod względem
procesów?
Oparłbym to na trzech fundamentach:
- Ludzie tj. znaczna większość
naszego biznesu jest zależna od ludzi,
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supports, trains, advises, is the way
to success.
- Processes, which is obvious, but
more understood as an operational
excellence – it means that everything what we deliver from a shared
service centre must be based on
process supported by metrics
and here I do not mean the list of
“100 KPIs” but simple, so - called
“3x3 view”. The foundations created
in such a way are the starting
point for the optimisation within
the framework “business as usual”
or within dedicated projects.
– Leadership, it means that
we operate at 100 % based on
CBRE’s “Core Values” as “Role
Models” but also with the so - called
“Burning the numbers approach”
meaning that in everything what
we do, we always look for faster
and better solutions, and goals
we treat as the minimum which
we want to achieve. While it is also
important to remember that people
are the essence of our business.
Work of inspired and motivated
people will translate into customers
satisfaction. It is possible to tell
that this is a clear and obvious
case, but according to the facts,
not all companies approach this
with proper attention.
What is CBRE Corporate
Outsourcing’s key to success ?
As I mentioned before, thanks
to our position and just the presence in the real estate industry,
we have already had a significant
advantage over other players. This,
where we need to keep investing our energy, is monitoring
and implementation of the newest
market solutions in the field of
Business Process Outsourcing. It
is, among others, my transition
to CBRE which has to play here
a significant role, considering my
many years of experience gained
in Accenture company and HP.
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Whereas, our people are absolute path to the success, about
what I have already mentioned
earlier. Everything what has been
delivered in a shared service centre
is of course documented, based on
processes, supported by metrics,
etc. However, around this are our
employees, hence the key role in
my vision for achieving the success
is the HR department, whether
by Development Framework,
Talent Management or Career
Framework and we leaders / heads
of departments, who should help
people in their career path, advise,
guide and support.
In your opinion what is CBRE
Corporate Outsourcing’s biggest
achievement, so far?
Shared Service Centre, which
I took over in January of this year, has
been built from 0 to 250 employees
within five years. I know myself
how complex and complicated
process it is, which I experienced in
Accenture in 2010-2012, when we
grew in 2011 by 37% and in 2012 by
55% to ~ 750 people. In addition,
looking at the portfolio of our
clients in CBRE, leading players
in their sectors, that is interesting
and demanding, in 100% I state that
building so effectively functioning
shared service centre is the biggest
company’s success so far and personal success of my predecessor in
CBRE, Barbara’s Huss - Kaniewska.
And my and my team’s greatest
achievement in CBRE is still in front
of me and with pleasure I will share
it after couple of years.
What is the future of outsourcing in Poland, within
the space of 10 to 20 years?
With outsourcing in Poland,
I will tell more - in the region,
must be like with the Polish

więc silna i wysoko spozycjowana
funkcja HR, która wspiera, szkoli,
doradza, jest drogą do sukcesu.
- Procesy, co jest oczywiste, ale
bardziej w rozumieniu doskonałości
operacyjnej - to znaczy, że wszystko,
co dostarczamy z centrum usług
wspólnych musi być oparte na procesie wspartym metrykami i tu nie
mam na myśli listy „100 KPIs”, ale
prosty tzw. „3x3 view”. Tak stworzone
fundamenty są punktem wyjściowym
do optymalizacji w ramach „business
as usual”, czy też w ramach dedykowanych projektów.
– Leadership tzn. działamy
w 100% na bazie CBRE „Core Values”
jako „Role Models” ale także z tzw.
„Burning the numbers approach” czyli
we wszystkim co robimy zawsze szukamy rozwiązań szybszych i lepszych,
a cele traktujemy jako minimum,
które chcemy osiągnąć. Natomiast
ważne jest aby zarazem pamiętać,
że to ludzie są kwintesencją naszego
biznesu. Praca zainspirowanych
i zmotywowanych osób przełoży
się na zadowolenie klientów. Można
powiedzieć, że jest to sprawa jasna
i oczywista, ale fakty są takie iż nie
wszystkie firmy podchodzą do tego
z należytą uwagą.
Co jest kluczem do sukcesu
firmy CBRE Corporate Outsourcing?
Jak wspomniałem wcześniej,
dzięki naszej pozycji i po prostu
obecności w branży nieruchomości,
mamy już znaczącą przewagę nad
innymi graczami. To, gdzie musimy
na bieżąco inwestować swoją energię, to monitorowanie i wdrażanie
najnowszych rozwiązań rynkowych
w obszarze Business Process Outsourcing. To właśnie między innymi moje
przejście do CBRE ma tutaj odegrać
znacząca rolę, biorąc pod uwagę mój
bagaż wieloletnich doświadczeń
zdobytych w firmie Accenture i HP.

Natomiast bezwzględnie drogą do sukcesu są
nasi ludzie, o czym już wspomniałem
wcześniej. Wszystko, co jest dostarczane w centrum usług wspólnych,
jest oczywiście udokumentowane,
oparte na procesach, wsparte metrykami itd. Natomiast wokół tego
są nasi pracownicy, stąd kluczową
funkcję w mojej wizji osiągania
sukcesu stanowi dział HR, czy to przez
Development Framework, Talent
Management lub Career Framework
oraz my leaderzy/szefowie działów,
którzy powinni pomagać ludziom
w ich ścieżce kariery, doradzać,
ukierunkowywać i wspierać.
Jakie jest Pana zdaniem największe, dotychczasowe osiągnięcie firmy CBRE Corporate
Outsourcing?
Centrum usług wspólnych, które
przejąłem od stycznia tego roku
zostało zbudowane od 0 do 250 pracowników w ciągu 5 lat. Sam wiem jaki
to jest kompleksowy i skomplikowany
proces, czego doświadczyłem w Accenture
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economy. After 10-20
years today’s “value proposition”,
mainly based on the differences
in labour costs, will disappear.
Thus, entering the path of innovation and creation of “Poland
Value Proposition” is the way to
success. And it happens already
in our industry. Outsourcing is
already entering into the agenda of
“creating value for the customer”
and innovation, about what I was
mentioning earlier. More and more
customers realise that in order
to achieve the most from cooperation with the supplier of
outsourcing services, they must
begin to treat him as a partner,
who actually engages in strategic sessions of planning goals
and development of the specific
company. This trend will be evolving and precisely locations in
Poland will play here an important
role, becoming an extension of
business models and institutions
in Western Europe or in the United
States.
Polish asset, which will not
disappear, it is certainly cultural
and geographic proximity, when
comparing our country to a trip
to India or also the Philippines
and very well- educated Polish
staff of employees and knowledge
of foreign languages.
Already today outsourcing in
the region is not the scale from
the years 2000-2005, because
according to the mentioned
trend, Poland already takes more
comprehensive work, not volume.
Already today in most companies,
in the so-called global model of
customer service 70 % of the labour
sphere is invested in India, on
the Philippines and the remaining
20-30% in the regional so - called
near shore localisations in Poland,
China or also Brazil.

Corporate
Outsourcing ?
Year 2013 was very successful
for us. Our team has grown by 25%.
Currently we see an increasing
number of inquiries from our existing and also new customers. This
applies to both the range of services
already provided, whether within
the framework of management of
lease contracts or accounting for
services of financial management
of client’s real estate or within
the framework of the Portfolio
Services, as well as new areas meaning management of property value
or internal HR operations. According
to preliminary, estimated plans, this
year we will grow, in a conservative
version, by 15%. In parallel, we are
at the stage of the revision of our
global strategy, when it comes to
where and from where we should
provide what services. This will
enrich our offer when it comes to
availability of talents, creating a truly
global reach for our international
clients. Warsaw’s center, which is
a pioneer on the CBRE’s map in
the world, will play one of a key
role in opening of our new, truly
Global Platform. In short, year 2014
promises to be very interesting
and full of challenges. It is precisely
the dynamics, variability, broad
portfolio of clients and services
and people, is beautiful in this business and me personally motivates
every morning to work in full swing.
Thank you for your time
and we wish you further successes.

w latach 2010-2012, gdy urośliśmy
w 2011 o 37% i 2012 o 55% do ~750
ludzi. Dodatkowo, patrząc na portfolio
naszych klientów w CBRE, wiodących
graczy w swoich branżach, czyli
ciekawych i wymagających, w 100%
stwierdzam, że zbudowanie tak
sprawnie funkcjonującego centrum
usług wspólnych to największy
dotychczasowy sukces firmy oraz
osobisty sukces mojej poprzedniczki
w CBRE, Barbary Huss-Kaniewskiej.
A największe moje i mojego zespołu
osiągniecie w CBRE jest jeszcze
przede mną i z przyjemnością się
tym podzielę za parę lat.
Jaka jest przyszłość outsourcingu w Polsce, na przestrzeni 10, 20 lat?
Z outsourcingiem w Polsce, a powiem więcej - w regionie, musi być
jak z polską gospodarką. Za 10-20
lat dzisiejsze „value proposition”,
oparte głównie na różnicach kosztów pracy, zniknie. Zatem wejście
na drogę innowacji oraz zbudowanie
„Poland Value Proposition” jest
drogą do sukcesu. I to samo już się
dzieje w naszej branży. Outsourcing
już wchodzi w agendę „tworzenia
wartości dla klienta” oraz innowacji,
o czym wspominałem wcześniej.
Coraz więcej klientów zdaje sobie
sprawę, że aby osiągnąć jak najwięcej
ze współpracy z dostawcą usług
outsourcingowych, muszą zacząć
traktować go jako partnera, który
wręcz angażuje się w strategiczne
sesje planowania celów i rozwoju
danej firmy. Ten trend będzie ewoluował i to właśnie lokalizacje w Polsce
odegrają tu ważną rolę, stając się
rozszerzeniem modeli biznesowych
i placówek w Europie Zachodniej
czy też w Stanach Zjednoczonych.
Polskim atutem, który nie zniknie,
to na pewno bliskość kulturowa
i geograficzna, gdy się porówna nasz
kraj do wycieczki do Indii czy tez
Filipin, oraz bardzo dobrze wyedukowana polska kadra pracowników
i znajomość języków obcych.
Outsourcing już dzisiaj w regionie
to nie skala z lat 2000-2005, bo

zgodnie ze wspomnianym trendem Polska już przejmuje bardziej
kompleksową pracę, a nie wolumen.
W większości firm już dzisiaj w ramach
tzw. globalnego modelu obsługi
klienta 70% zakresu pracy lokowane
jest w Indiach, Filipinach, a pozostałe
20-30% w regionalnych tzw. near
shore lokalizacjach w Polsce, Chinach
czy też Brazylii.
Jakie plany rozwojowe zostały
przewidziane na rok 2014 względem CBRE Corporate Outsourcing?
Rok 2013 był dla nas bardzo udany.
Nasz zespół powiększył się o 25%.
Obecnie widzimy zwiększającą się
liczbę zapytań ze strony naszych
istniejących, jak i nowych klientów.
Dotyczy to zarówno zakresu już
dostarczanych usług, czy to w ramach
zarządzania umowami najmu lub
księgowości dla usług zarządzania
finansami nieruchomości klienta,
czy też w ramach Portfolio Services,
a także nowych obszarach tj. zarządzania wartością nieruchomości albo
wewnętrznych operacji HR. Wedle
wstępnie szacowanych planów,
w tym roku urośniemy w wersji
konserwatywnej o 15%. Równolegle,
jesteśmy na etapie rewizji naszej
globalnej strategii jeśli chodzi o to
gdzie i skąd powinniśmy dostarczać
jakie usługi. To wzbogaci naszą ofertę
jeśli chodzi o dostępność talentów
tworząc prawdziwie globalny zasięg
dla naszych międzynarodowych
klientów. Warszawskie centrum,
które jest pionierem na mapie CBRE
na świecie, odegra jedną z kluczowych ról w odsłonie naszej nowej
prawdziwie Globalnej Platformy.
W skrócie, rok 2014 zapowiada się
na bardzo ciekawy i pełen wyzwań.
Ta właśnie dynamika, zmienność,
szerokie portfolio klientów i usług
oraz ludzie, jest piękne w tym biznesie
i mnie osobiście każdego ranka
motywuje do pracy na pełnych
obrotach.
Dziękujemy za poświęcony nam
czas i życzymy dalszych sukcesów.

What are the development
plans which have been provided
for the year 2014 relative to CBRE
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RZESZÓW – MIASTO ZE SKUTECZNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU

– the city with effective
development strategy
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Rzeszów is the largest economic, educational
and scientific, cultural and administrative centre
in south-eastern Poland.

Rzeszów jest największym ośrodkiem ekonomicznym,
naukowo-dydaktycznym, kulturalnym i administracyjnym południowo-wschodniej Polski.

It is a metropolitan city,
the capital of the Podkarpackie
Region, the seat of the diocesan
authorities and the judiciary. It is an
important centre of the aviation, IT,
chemical, commercial, construction
and service industry. It is a dynamically developing city of the young
and enterprising people.
Rzeszów is one of the largest
academic centres in Poland,
and according to the recent
survey of the European Statistical
Office, it is the leader in Europe
in terms of number of students.
353 per 1,000 inhabitants are
students. Rzeszów is the city
which courageously look into
the future, and consistently implements development strategy on
the strength of advanced technologies and the use of local assets.
Universit y of R zeszów,
Rzeszów’s University of Technology, six private universities
educate a total of over 60,000
students on more than 60 majors.
Rzeszów’s universities provide
highly qualified scientific staff,
modern educational laboratories,
as well as educational programmes
tailored to the requirements
of the labour market. Intellectual
potential of the residents, strong
connections with the industry
of aviation and information technology make that modern sectors
of the economy have been rapidly
developed in Rzeszów.
In the city operate more than
22,000 enterprises supported by
more than 800 financial and business environment institutions,
including such significant foreign
companies as: BorgWarner Turbo
System, MTu Aero Engines, Goodrich
Aerospace Poland, Hamilton
Sundstrand and others. Most
of the new companies locate its
premises in the area of Special
Economic Zones which creation
and development is an
important direction

Jest miastem metropolitalnym,
stolicą województwa podkarpackiego, siedzibą władz diecezjalnych
oraz sądownictwa. Pełni funkcję
ważnego ośrodka przemysłu lotniczego, informatycznego, chemicznego, handlowego, budowlanego
i usługowego. Jest dynamicznie
rozwijającym się miastem młodych
i przedsiębiorczych ludzi.
Rzeszów to jeden z największych
ośrodków akademickich w Polsce,
a według ostatnich badań Europejskiego Urzędu Statystycznego lider
w Europie pod względem liczby
studentów. Na 1000 mieszkańców
przypada aż 353 studentów.
Rzeszów to miasto, które śmiało
patrzy w przyszłość i konsekwentnie
realizuje strategię rozwoju w oparciu
o zaawansowane technologie i wykorzystanie lokalnego potencjału.
Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, sześć niepublicznych szkół wyższych kształcą
łącznie ponad 60 tys. studentów
na ponad 60 kierunkach. Rzeszowskie uczelnie zapewniają wysoko
wykwalifikowaną kadrę naukową
i nowoczesną bazę edukacyjną oraz
kierunki kształcenia dostosowane
do potrzeb rynku pracy.
Potencjał intelektualny mieszkańców, silne powiązania z przemysłem lotniczym i informatycznym
sprawiają, że w Rzeszowie prężnie
rozwijają się nowoczesne branże
gospodarki.
W mieście działa ponad 22 tys.
przedsiębiorstw obsługiwanych przez
ponad 800 instytucji finansowych
i okołobiznesowych, w tym obecne
są tak znaczące firmy zagraniczne jak:
BorgWarner Turbo System, MTu Aero
Engines, Goodrich Aerospace Poland,
Hamilton Sundstrand i inne. Rzeszów
jest siedzibą innowacyjnych klastrów,
jak np. porównywanej do Doliny
Krzemowej „Doliny
Lotni-

of Rzeszów development policy.
Rzeszów is the seat for the innovative clusters, such as compared to
the U.S. Silicon Valley “Aviation Valley” – The Association of Aviation Industry Entrepreneurs, Podkarpackie
Informatics, The Plastics Cluster;
Life Quality Cluster “Podkarpacie
Country”, Podkarpacki Renewable
Energy Cluster.
The strategic city project
is a comprehensive armament
of the SEZ “Rzeszów - Dworzysko”
with the necessary infrastructure
required by the future investors. Special Economic Zone
“RZESZÓW-DWORZYSKO” is
situated in the north-western
part of the city, in the area of newly
joined to Rzeszów settlement Przybyszówka. Area of the Zone
extends between international
road no. E 40 from the south
and the trunk line no. E 30, connecting Germany – Poland - Ukraine
from the north. The big advantage
of the zone is the highway A4 with
a junction Rzeszów – West running
across in the neighbourhood, motorway S19 and located in the close
proximity International Airport
Rzeszów - Jasionka. In the future,
there is also the possibility of expansion of the railway station with
the function of trans-shipment
and supply of railway siding into
the area of the Zone from the main
line no. E 30. Ultimately, the SEZ will
cover about 450 hectares. Thanks
to a perfect location in the Zone
“RZESZÓW-DWORZYSKO” first
investors have already appeared.
For the terrains of the zone
in the area of Rzeszów has been
elaborated a Local Plan of Spatial
Planning “Rzeszów-Dworzysko”,
assuming destination of the terrains for: industry, logistics centres,
warehouses,

czej” - Stowarzyszenia Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego,
Informatyki Podkarpackiej, Klastra
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
„Poligen”, Klaster Jakości Życia „Kraina
Podkarpacie”, Podkarpackiego Klastra
Energii Odnawialnej.
Większość nowych firm lokuje
swoje siedziby na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych, których
tworzenie i rozwój stanowi istotny
kierunek rozwoju Rzeszowa.
Priorytetowym przedsięwzięciem
miasta jest kompleksowe uzbrojenie
SSE „Rzeszów –Dworzysko” w niezbędną infrastrukturę na potrzeby
przyszłych inwestorów.
Specjalna Strefa Ekonomiczna
„RZESZÓW-DWORZYSKO” położona
jest w północno-zachodniej części
miasta na terenie nowo przyłączonego do Rzeszowa Osiedla Przybyszówka. Obszar Strefy rozciąga się
pomiędzy drogą międzynarodową
nr E 40 od południa, a magistralą
kolejową nr E30 relacji Niemcy - Polska - Ukraina od północy. Duży atut
strefy to przebiegająca w sąsiedztwie
autostrada A4 z węzłem Rzeszów
– Zachód, droga szybkiego ruchu
S19 oraz położony w niedalekiej
odległości Międzynarodowy Port
Lotniczy Rzeszów – Jasionka. W przyszłości istnieje również możliwość
rozbudowy stacji kolejowej o funkcję
przeładunkową oraz doprowadzenia
bocznicy kolejowej na obszar Strefy
z magistrali nr E30.
Docelowo SSE obejmować
będzie ok. 450 ha.
Dzięki doskonałej lokalizacji
w Strefie „RZESZÓW-DWORZYSKO”
pojawili się już pierwsi inwestorzy.
Dla terenów strefy na obszarze
Rzeszowa opracowany został Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Rzeszów-Dworzysko”,
zakładający przeznaczenie terenów
pod: przemysł, centra logistyczne,
składy, magazyny, usługi komercyjne, obiekty handlowe, usługi publiczne. We wschodniej części
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stores, commercial services, commercial buildings, public services.
In the eastern part of the zone
has been planned the creation
of a Science and Technology Park.
The plan also allows the location
in the area of the SEZ Rzeszów
- Dworzysko commercial buildings over 2,000 square meters
of the sales area.
The city meets the key criteria,
favourable for the new investments. Developed transport
infrastructure, enables efficient
movement around the city
and convenient transport to
other major centres in the country
and abroad. International Airport
Rzeszów – Jasionka provides
direct flight connections with
many European cities. The real
asset of Rzeszów are young
people, pupils and students.
The advantage of the city is a large
number of students that study
faculties adapted to the requirements of the new investors, high
exemptions in income tax or investment incentives. Additional
factors that also characterised
the city are safety, aesthetics,
care for the natural environment
and a good quality of life. Natural
values and the location of the city
next to attractive tourist areas,
provides employees the possibility of active rest, rich cultural
and sports offer and participation
in many exciting events.
An important part of the municipal investment policy plays
the development of the outsourcing services centres that

city introduce. In the city there
are modern office buildings
and the next are being built,
including the class A: SkyRes on
the Warszawska Street, Capital Towers on the Kopisto Street, Karowa
Office on the Rejtana Avenue. Offer
of the further planned projects
undertaken for the purpose
of BPO/SSC contains the creation
of complex office parks for example
Office Park on Tęczowa Street.
Rzeszów distinguishes friendly
climate for entrepreneurship
development and care for a high
life standard of the residents,
entrepreneurs and tourists. These
opinions confirms a survey “How
residents rate their cities”, published
in “Gazeta Wyborcza”, in which
Rzeszów was ranked in the top
five cities in the category of “Quality of life in the city” distancing
the remaining 22 analysed urban
centres also in areas such as “State
of the streets” or “The aesthetics
of the city”. The dynamic development of the city confirms high
places of Rzeszów in the rankings
and national and international
competitions, such as for example:
1st place in the Ranking of Cities Attractive for Business, in the category
of 150,000-300,000 residents,
according to monthly magazine
Forbes.
Detailed information about
the investment opportunities
in Rzeszów provide Investor Relations Office phone number
17 875 47 65.

strefy zaplanowano utworzenie
Parku Naukowo-Technologicznego.
Plan dopuszcza również lokalizację
na terenie SSE Rzeszów - Dworzysko
obiektów handlowych powyżej 2000
mkw. powierzchni sprzedażowej.
Miasto spełnia kluczowe kryteria
sprzyjające lokalizacji inwestycji.
Rozwinięta infrastruktura transportowa, umożliwia sprawne
poruszanie się po mieście oraz
dogodną komunikację z innymi
dużymi ośrodkami w kraju i zagranicą. Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka zapewnia
bezpośrednie połączenia lotnicze
z wieloma miastami europejskimi.
Prawdziwym bogactwem Rzeszowa
są ludzie młodzi, uczniowie i studenci. Istotna przewaga miasta
duża liczba studentów kształcących
się na kierunkach dostosowanych
do potrzeb inwestujących w mieście
nowych przedsiębiorców, wysokie
zwolnienia w podatku dochodowym,
czy zachęty inwestycyjne. Czynniki
dodatkowe, także wyróżniające
miasto to bezpieczeństwo, estetyka,
troska o środowisko naturalne i dobra jakość życia. Walory naturalne
oraz położenie miasta w pobliżu
atrakcyjnych turystycznie terenów,
zapewnia pracownikom firm możliwość aktywnego wypoczynku,
a bogata oferta kulturalna i sportowa
uczestnictwo w wielu emocjonujących wydarzeniach.
Istotny element polityki inwestycyjnej miasta to również działania
na rzecz rozwoju centrów
usług

outsorcingowych. W mieście funkcjonują oraz powstają nowoczesne
budynki biurowe, w tym klasy
A: SkyRes przy ul. Warszawskiej,
Capital Towers przy ul. Kopisto,
Karowa Office przy Al. Rejtana.
Oferta kolejnych planowanych
przedsięwzięć podejmowanych
na potrzeby sektora BPO/SSC obejmuje utworzenie kompleksowych
parków biurowych np. Office Park
przy ul. Tęczowej.
Rzeszów wyróżnia przyjazny
klimat dla rozwoju przedsiębiorczości oraz troska o wysoki standard
życia mieszkańcówprzedsiębiorców,
turystów i mieszkańców.
Te opinie potwierdza sondaż
„Jak mieszkańcy oceniają swoje
miasta”, opublikowany w Gazecie
Wyborczej, w którym Rzeszów
uplasował się w pierwszej piątce
miast w kategorii „Jakość życia
w mieście” dystansując pozostałe
22 badane ośrodki miejskie również
w takich obszarach jak „Stan ulic”
czy „Estetyka miasta”.
Dynamiczny rozwój miasta potwierdzają wysokie lokaty Rzeszowa
w rankingach i konkursach krajowych
i międzynarodowych, takich jak
np.: I miejsce w Rankingu Miast
Atrakcyjnych Dla Biznesu, w kategorii
od 150-300 tys. mieszkańców, wg
miesięcznika Forbes .
Szczegółowych informacji
na temat możliwości inwestowania
w Rzeszowie udziela Biuro Obsługi
Inwestora tel. 17 875 47 65.
Urząd Miasta Rzeszowa Rynek 1,
35-064 Rzeszów www.rzeszow.pl
tel. 17 788 99 00.
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COLLIERS INTERNATIONAL PRZEWIDUJE UMIARKOWANY WZROST GLOBALNEJ GOSPODARKI W 2014 R.

Colliers International predicts
moderate growth for the global
economy in 2014
Global investors will look to second-tier foreign
markets for new investment opportunities
According to Colliers International, the global economy will
grow slowly in 2014, with gross
domestic product (GDP) growth
remaining below five percent in
most countries. This and other
global insights are included in
a report, 25 Predictions for 2014,
which also forecasts expansion in
second-tier markets as global investors look for new opportunities.
“Around the world, we foresee
investors looking to emerging
foreign markets for opportunities,
with European investors focused on
Germany, Poland, Spain and Ireland,
and Chinese investors moving
into Europe and the Americas,”
said K.C. Conway, chief economist at Colliers International.
“In the U.S., rising interest rates
could drive up the cost of capital
and encourage investors to
turn to secondary markets,
such as Charlotte, Tampa,
Indianapolis and Memphis.”
Key takeaways from Colliers’ 25 Predictions for 2014
report include:
European Economy
Overcomes Recession,
Strengthens Investment:
With the debt crisis in
Europe dwindling, strong demand
will drive recovery in the U.K., Italy,
Germany and Spain. As a result,
confidence among U.K. investors
will rise in 2014, driving the GDP up
by as much as 2.5 percent.
Infrastructure Improvements
and Urbanization in the Middle
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East: Middle Eastern economies
will continue to see growth beyond
the oil industry. Colliers predicts
significant spending among Gulf
Cooperation Council member
countries, as well as infrastructure
improvements as urbanization
continues throughout the region.
Office Market Grows in Asia’s
Main Financial

Centers: Rents have
stabilized in Asia’s office sector,
with growth predicted to be at
about five percent in 2014 in
the five main financial centers:
Hong Kong, Shanghai, Singapore,
Seoul and Tokyo. Chinese inves-

Inwestorzy globalni zwrócą się w stronę zagranicznych
rynków drugiego szczebla w poszukiwaniu nowych
możliwości inwestycyjnych
Według przewidywań Colliers
International gospodarka światowa
będzie w 2014 r. rosnąć powoli, zaś
PKB większości krajów pozostanie
poniżej pięciu procent. Ta i inne
opinie zawarte są w raporcie zatytułowanym „25 Predictions for
2014” (25 przewidywań na 2014 rok)
zapowiadającym również ekspansję
na rynki drugiego szczebla, na których
globalni inwestorzy
będą poszukiwać nowych możliwości.
„Spodziewamy się,
że inwestorzy z całego
świata będą zwracać się
w stronę wschodzących
zagranicznych rynków.
W Europie inwestorzy skon-

centrują się na Niemczech, Polsce,
Hiszpanii i Irlandii, zaś inwestorzy
z Chin będą kierować się w stronę
Europy i obu Ameryk.” – przewiduje
K.C. Conway, główny ekonomista
Colliers International. „W Stanach
Zjednoczonych rosnące stopy procentowe mogą wpłynąć na wzrost
kosztów kapitału, stanowiąc zachętę
dla inwestorów do skierowania uwagi
na rynki drugiego szczebla, takie
jak Charlotte, Tampa, Indianapolis
czy Memphis.”
Najważniejsze punkty raportu
firmy Colliers „25 Predictions for 2014”:
Europejska gospodarka wyjdzie z recesji, wzmocnieniu ulegną
inwestycje: Osłabienie kryzysu
zadłużenia w Europie przyczyni się
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tors will look overseas as they
seek investment opportunities
in gateway cities, such as London,
New York and Sydney.
Indian Government Regulations to Bring Transparency:
New government policies will
bring transparency to real estate
regulations in India, potentially
changing the sector dramatically in
2014. The office sector will also see
growth in demand and rents rising
10 to 16 percent in the next year.
Development Activity Rises in
New Zealand, Domestic Investment
Grows in Australia: In New Zealand,
development growth will include
office space and shopping malls,
both to accommodate limited space
in core markets, and counteract
earthquake concerns among aging
properties. In Australia, a market
that was once saturated by foreign
investors, domestic investors have
regained the majority stake, accounting for more than 70 percent
of sales.
Interest Rates and Home Prices
Rise, but U.S. Will See Sluggish GDP
Growth: Investors around the world

are awaiting news from the U.S.
Federal Reserve on the tapering
of interest rates. While the move
has global implications, the U.S.
will continue to see slow economic
growth, with the GDP averaging
about two percent. The housing
market also will continue to recover,
with home prices rising up to nine
percent. The industrial sector will be
the top-performer in the real estate
industry, with manufacturers making plans to adjust supply chains
when the Panama Canal Expansion
is complete next year.
“In the coming year, the U.S.
will see additional changes as we
inch closer to the completion of
the Panama Canal expansion in
2015, the global supply chain is set
to change drastically,” said Conway. “U.S. ports will benefit from
increased traffic when the canal
opens, setting the stage for growth
among the industrial sector.”
For more details and to view
the full 9-page report, visit http://
viewer.zmags.com/publication/7
98f3b22#/798f3b22/1.

do znaczącego wzrostu popytu,
a tym samym poprawy gospodarki
w Wielkiej Brytanii, we Włoszech,
w Niemczech i Hiszpanii. Doda
to więcej pewności inwestorom
z Wielkiej Brytanii, co przełoży się
na wzrost PKB o nawet 2,5%.
Poprawa infrastruktury i urbanizacja na Bliskim Wschodzie: Gospodarki
Bliskiego Wschodu odnotują wzrosty,
poza przemysłem naftowym. Colliers
przewiduje znaczące inwestycje
państw Rady Współpracy Państw
Zatoki Perskiej, jak również rozwój
infrastruktury postępujący wraz
z rosnącą urbanizacją regionu.
Wzrost rynku powierzchni
biurowych w głównych centrach
finansowych Azji: Ceny wynajmu
powierzchni biurowych w Azji są
obecnie ustabilizowane, przewiduje
się, że mogą one wzrosnąć o ok. 5%
w 2014 r. w pięciu głównych centrach
finansowych, czyli w Hongkongu, Szanghaju, Singapurze, Seulu
i w Tokio. Inwestorzy z Chin będą
zainteresowani bardziej odległymi
rynkami, poszukując możliwości
inwestycyjnych w miastach z dużymi
węzłami komunikacyjnymi, m.in.

w Londynie, Nowym Jorku czy
Sydney.
Nowe prawo w Indiach przyczyni
się do zwiększenia transparentności:
Nowa polityka rządu zapewni przejrzystość przepisów regulujących
rynek nieruchomości w Indiach, co
może przynieść znaczące zmiany w tej
branży w 2014 r. W nadchodzącym
roku również sektor powierzchni
biurowych odnotuje zwiększenie
popytu i cen najmu o 10-16 procent.
Ożywienie w branży budowlanej
w Nowej Zelandii, wzrost inwestycji
krajowych w Australii: W Nowej
Zelandii rozwój sektora budowlanego
obejmie powierzchnie biurowe
i centra handlowe, odpowiadając
zarówno na zapotrzebowanie rynków podstawowych jak i na obawy
dotyczące bezpieczeństwa starszych
budynków w związku z zagrożeniem
trzęsieniem ziemi. W Australii, gdzie
niegdyś dominowali inwestorzy
zagraniczni, większość rynku przejęli obecnie inwestorzy krajowi,
obsługując ponad 70% sprzedaży.
Stopy procentowe i ceny mieszkań wrosną, jednak PKB Stanów
Zjednoczonych będzie rósł powoli:
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angielskim) można znaleźć pod
adresem http://viewer.zmags.com/
publication/798f3b22#/798f3b22/1.

Colliers International

Colliers International

Colliers International is a global
leader in commercial real estate
services, with over 13,500 professionals operating out of 482 offices
in 62 countries. A subsidiary of
FirstService Corporation, Colliers
International delivers a full range
of services to real estate users,
owners and investors worldwide,
including global corporate solutions, brokerage, property and asset
management, hotel investment
sales and consulting, valuation,
consulting and appraisal services,
mortgage banking and insightful
research. The latest annual survey
by the Lipsey Company ranked
Colliers International as the secondmost recognized commercial real
estate firm in the world. Colliers
International has been active
in the Polish market since 1997
and operates through offices in
Warsaw, Kraków, Wrocław, Poznań,
Szczecin and Gdańsk with over
200 employees in total.
The company has been chosen
Industrial Agency of the Year, Office

28

Agency of the Year and Property
Management Company of the Year
according to CEE Real Estate Quality
Awards 2012. It is the fourth time
when Colliers was awarded by this
institution. In November 2012 year
Colliers International has been
chosen International Real Estate
Agency of the Year by the CEE CiJ
magazine.
Colliers International has also
been awarded the 5* note for
the Best Property Consultancy
in Poland in European Property
Awards competition organized in
association with Yamaha and RICS.
Colliers has won in three
categories of Eurobuild Awards:
Warehouse Agency Team of
the Year, Office Agency Team of
the Year and Retail Agency Team
of the Year 2012 as well as was
awarded Industrial Agency of
the Year and Property Management Company of the Year by
the CEEQA 2013
For more information please
visit our website: http://www.
colliers.com/en-pl/poland

Inwestorzy na całym świecie oczekują na wieści z Rezerwy Federalnej
USA o obniżeniu stóp procentowych.
Decyzja ta będzie miała wpływ
na rynki na całym świecie, jednak
gospodarka Stanów Zjednoczonych
będzie rosła w wolnym tempie,
poziom PKB wyniesie ok. 2%. Sytuacja
na rynku mieszkaniowym będzie
się nadal poprawiać, niektóre ceny
mogą wzrosnąć nawet o 9%. Sektor
przemysłowy okaże się liderem
na rynku nieruchomości, do czego
przyczynią się plany przedsiębiorców
w zakresie rozwoju łańcucha dostaw
po zakończeniu rozbudowy Kanału
Panamskiego w przyszłym roku.
„Coraz bliższe zakończenie rozbudowy Kanału Panamskiego w 2015 r.
przyniesie kolejne zmiany w Stanach
Zjednoczonych w nadchodzącym
roku, spowoduje to bardzo dże zmiany
w globalnym łańcuchu dostaw.” –
twierdzi Conway. – „Amerykańskie
porty zyskają na zwiększonym ruchu
po otwarciu kanału. Stworzy to nowe
możliwości rozwoju dla przemysłu.”
Więcej informacji, a także pełen
9-stronicowy raport (tylko w języku

Colliers International jest globalną firmą doradczą działającą
w obszarze rynku nieruchomości
komercyjnych poprzez sieć 482
biur w 62 krajach i zatrudniającą
ponad 13 500 pracowników. Jako
część spółki giełdowej FirstService
Corporation Colliers oferuje pełen
zakres usług podmiotom związanym
z rynkiem nieruchomości. Colliers
doradza najemcom komercyjnym,
właścicielom nieruchomości oraz
inwestorom. Zajmuje się pośrednictwem w zakresie wynajmu, sprzedaży
i zarządzania nieruchomościami,
a także doradztwem na rynku inwestycji hotelowych i rekreacyjnych,
nadzorem budowlanym, wyceną
oraz badaniami rynku. Według
najnowszego rankingu sporządzonego przez Lipsey Company Colliers
International jest drugą na świecie
najbardziej rozpoznawalną firmą
działającą w obszarze nieruchomości
komercyjnych.
W Polsce firma działa od 1997
roku i posiada biura w Warszawie,
Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu
i Szczecinie, w których łącznie
zatrudnia ponad 200 specjalistów.
Colliers International został
uhonorowany tytułem Agencja
Roku w kategorii powierzchni
magazynowych, Agencja Roku
w kategorii powierzchni biurowych
oraz Firma Roku w kategorii zarządcy
nieruchomości wg CEE Real Estate
Quality Awards 2012. Już po raz
czwarty Colliers został laureatem
nagród przyznanych przez tą instytucję. Najnowszym wyróżnieniem
zdobytym przez Colliers jest tytuł
International Real Estate Agency of
the Year przyznany w listopadzie
tego roku przez magazyn CEE CiJ.
Colliers International otrzymał
notę 5* w kategorii Najlepsza Firma
Doradcza na rynku nieruchomości
w Polsce w konkursie International
Property Awards, organizowanym
przy wsparciu RICS.
Colliers zwyciężył w trzech
kategoriach nagród Eurobuild
Awards: Warehouse Agency Team
of the Year, Office Agency Team of
the Year oraz Retail Agency Team
of the Year 2012. W najnowszej
edycji konkursu CEE Quality Awards
2013 Colliers został uhonorowany
tytułem Agencji Roku w kategorii
powierzchni magazynowych oraz
Firmy Roku w kategorii Zarządzania
Nieruchomościami.
Więcej na: http://www.colliers.
com/en-pl/poland
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Kista Science City
Kista Science City is one
of the most expansive
districts in Stockholm. It
is a melting pot where
companies, researchers
and students collaborate in
order to develop and grow.
The foremost sector in
Kista is ICT (Information
and Communication
Technology). Figures
show that few places on
the planet can demonstrate
the same high concentration of expertise, innovation
and business opportunities
within ICT.

Swedish global
sustainability leaders
SZWEDZCY LIDERZY W DZIEDZINIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
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Swedish corporations are often praised for their
far-reaching work with corporate responsibility.
Several recent studies list
Swedish companies in this
perspective:

• Corporate Knights analyses

photo: Sofia Sabel/imagebank.sweden.se

companies’ environmental,
social and governance
performance. The 2012
Global 100 study included
five Swedish companies:
Atlas Copco (18), Scania (27),
Ericsson (30), Electrolux (58)
and H&M (73). Parameters in
the study included carbon
dioxide emissions, leadership diversity and taxes paid.

30

• The Dow Jones Sustain-

ability World Index ranks
the world’s leading companies in terms of their efforts
in sustainability. The annual
survey is based on analysis
of companies’ performance
in business ethics, the environment and social issues.
The analysis, compiled by
SAM from Switzerland,
has significant influence
on funds and investors who
base their investments on
ethics and sustainability.
The 2012-13 index includes

Szwedzkie korporacje są wyróżniane w światowych
rankingach, za swoje zakrojone na szeroką skalę działania
w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu.
Szwedzkie firmy zostały uwzględnione w wielu ostatnio przeprowadzonych badaniach, które były poświęcone
tej kwestii:

• Corporate Knights analizuje wyniki

firm pod kątem ich ładu korporacyjnego oraz wpływu na środowisko
naturalne i społeczeństwo. Badanie
2012 Global 100 uwzględniło pięć
szwedzkich firm: Atlas Copco (18),
Scania (27), Ericsson (30), Electrolux
(58) oraz H&M (73). Parametry
wykorzystane w badaniu obejmowały emisje dwutlenku węgla,

•

zróżnicowanie kadry zarządzającej
oraz opłacane podatki.
Dow Jones Sustainability World Index
ocenia największe na świecie firmy
pod kątem podejmowanych przez
nie wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzane raz
do roku badanie oparte jest na analizie wyników uzyskiwanych przez
firmy na obszarze etyki biznesowej
oraz w zakresie aspektów środowiskowych i społecznych. Analiza
opracowywana przez szwajcarski
SAM ma istotny wpływ na fundusze
i inwestorów, którzy podejmują
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Promoting
sustainable initiatives

By placing demands on its
own enterprises and promoting
sustainable initiatives in general,
the Swedish Government aims
to inspire all companies to
increase their sustainability
efforts.

The Swedish Government
owns more than 50 companies
of various sizes. In 2007, Sweden
became the first country to
demand sustainability reports
from state-owned enterprises.
The reports have to comply
with guidelines from the Global
Reporting Initiative (GRI).
In 2012, Sweden took another important step by asking
state-owned companies to set
several sustainability goals,
and to report on them in 2014.
The targets are to be set by
the company boards, with focus
on diversity, environment issues,
human rights, working conditions, anti-corruption measures,
business ethics and gender
equality. The targets must
also be measurable, specific
and relevant to the companies’
operations.
Source: SPCC.pl/sweden.se

•

decyzje inwestycyjne w oparciu
o aspekty związane z zasadami
etycznymi i zrównoważonym
rozwojem. W indeksie 2012-13
uwzględniono sześć szwedzkich
firm: SKF, SCA, Electrolux, H&M,
MTG oraz Atlas Copco.
FTSE Group – jedna ze spółek
zależnych Londyńskiej Giełdy
Papierów Wartościowych – opracowuje raz do roku FTSE4Good
Index Series, którego celem jest
wsparcie inwestorów z całego
świata pragnących zwrócić więcej
uwagi na aspekty związane ze
środowiskiem naturalnym,
działaniami społecznymi i ładem
korporacyjnym spółek, w które
inwestują. FTSE4Good Index 2013
uwzględnia takie szwedzkie firmy,
jak SEB, Electrolux oraz Atlas Copco.

Promocja
zrównoważonych
inicjatyw w 2014roku
Nakładając wymogi na państwowe firmy i promując inicjatywy

na rzecz zrównoważonego rozwoju,
rząd szwedzki stara się inspirować
wszystkie firmy do zwiększenia
wysiłków na tym obszarze.
Rząd szwedzki jest właścicielem
ponad 50 różnej wielkości spółek.
W 2007 roku Szwecja była pierwszym
krajem, który wprowadził wymóg
publikowania raportów na temat
zrównoważonego rozwoju przez
firmy państwowe. Raporty muszą
być zgodne z wytycznymi Global
Reporting Initiative (GRI).
W 2012 roku Szwecja zrobiła
kolejny ważny krok, jakim było zwrócenie się z prośbą do państwowych
spółek o wyznaczenie kilku celów
w zakresie zrównoważonego rozwoju
i przekazanie informacji na temat
ich realizacji w 2014 roku. Cele mają
być wyznaczane przez zarządy firm
i powinny dotyczyć różnorodności,
aspektów ochrony środowiska, praw
człowieka, warunków pracy, działań
antykorupcyjnych, etyki biznesowej
oraz równouprawnienia płci. Cele
muszą być wymierne, konkretne
i związane z działalnością firmy.
Źródło: SPCC.pl/ sweden.se

photo: Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se
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six Swedish companies: SKF,
SCA, Electrolux, H&M, MTG
and Atlas Copco.
London Stock Exchange
subsidiar y F TSE Group
produces the FTSE4Good
Index Series every year,
to support investors from
around the world who want
to increase the focus on
the environmental, social
and governance aspects
of the companies in which
they invest. The FTSE4Good
Index 2013 includes Swedish companies such as SEB,
Electrolux and Atlas Copco.
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BERLIN I DUBLIN TUŻ ZA LONDYNEM W WYŚCIGU O TYTUŁ EUROPEJSKIEJ „DOLINY KRZEMOWEJ”

London, Berlin and Dublin race
for European tech hub crown
Germany and Ireland pose major threat to London’s Media and Technology sector dominance, Colliers reports

Rośnie znacznie firm technologicznych w Europie
Środkowo-Wschodniej

Berlin and Dublin are hot on
the heels of London for the title of
Europe’s ‘Silicon Valley’, according
to ‘Media & Technology iQ’ a new
report launched today by Colliers
International, global real estate
advisors. With their constantly
growing tech and start up scenes,
both cities have emerged as strong
contenders, if no immediate
measures to preserve UK capital’s
dominant position are taken.
‘Media & Technology iQ’ has
identified Berlin as the biggest
threat, with five new start-ups
created in the German capital
every day. A recent study suggested that, by 2020, Berlin could
add more than 100,000 new jobs
thanks to start-ups. Key players
in the tech market like Amazon,
Microsoft and Zalando continue
to be attracted to Berlin for its
low-cost office and living space,
‘trendy’ image, central location
and simplified immigration policy
for skilled workers, drawing even

Berlin i Dublin tuż za Londynem
w wyścigu o tytuł europejskiej
„Doliny Krzemowej” – to jeden
z wniosków z raportu „Media &
Technology iQ” opublikowanego
przez Colliers International. Raport
analizuje wpływ firm z sektora
nowych technologii i mediów
na europejskie rynki nieruchomości.
Raport „Marketing & Technology iQ” określił Berlin jako
największe zagrożenie dla Londynu w wyścigu o pozyskiwanie
firm z sektora nowych technologii
i mediów. W stolicy Niemiec powstaje bowiem pięć startapów
dziennie. Ostatnie badania pokazują, że do 2020 roku Berlin może
zyskać ponad 100 tys. nowych
miejsc pracy dzięki startupom.
Poza tym miasto wciąż przyciąga
głównych graczy ze sceny firm
technologicznych takich, jak:
Amazon, Microsoft i Zalando. Stolica Niemiec kusi firmy relatywnie
tanimi powierzchniami biurowymi,

more investment and talent to
the city.
As the economy rebounds, Dublin is set to consolidate its top three
position through exposure to large
tech players and the data centre
industry. With landmark lettings to
Facebook, Amazon and Yahoo, the IT
sector represented 30 per cent of
office take up in 2013. Specifically
US tech giants invested over $130
billion into Ireland between 2008
and 2012, almost as much as they
invested in all of developing Asia.
However, the emerging shortage
of ‘quirky’ Grade-A stock, growing
rental levels, changes to the US tax
regime and the planned increase
in Ireland’s corporation tax rate
(currently at 12.5 per cent) are
likely to impact on Dublin’s pace
of growth and competiveness.
Craig Satchwell, Head of EMEA
Office at Colliers International
said: “London is still going strong
- over 46 per cent of 2013 leases
in the West End attributed to tech

Innovation Capacity and Internet Market Maturity in CEE
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jakością życia, centralną lokalizacją
oraz uproszczoną polityką imigracyjną dla wykwalifikowanych
pracowników. W efekcie Berlin
przyciąga inwestycje i utalentowanych pracowników.
Z kolei ożywiająca się gospodarka Dublina umacnia stolicę
Irlandii na trzeciej pozycji. Miasto
wciąż przyciąga czołowe firmy
technologiczne. W 2013 roku
swoje biura wynajęły w Dublinie
m.in. takie firmy, jak: Facebook,
Amazon oraz Yahoo. Szacuje
się, że w 2013 roku udział firm
z sektora IT w całości wynajętej
powierzchni biurowej, wyniósł
30 proc. W latach 2008 do 2012
amerykańskie firmy technologiczne
zainwestowały w Irlandii 130 mld
dolarów – prawie tyle samo co
w całej Azji. Jednak pojawiające
się problemy z dostępem do powierzchni klasy A, rosnące czynsze,
zmiany systemu podatkowego
w USA i planowana podwyżka
stawki podatku dochodowego
w Irlandii (obecnie 12,5 proc.) mogą
wpływać na konkurencyjność
Dublina.
„Londyn wciąż ma silną pozycję
– ponad 46 proc. powierzchni
wynajętych na West Endzie
przypadło na firmy z branży
technologii i mediów. Jeśli jednak
Londyn będzie chciał pozostać
na szczycie, to właściciele i deweloperzy muszą pilnie zająć się
uzupełnieniem zasobów wysokiej
jakości, elastycznej i nowoczesnej
powierzchni biurowej.” – uważa
Craig Satchwell, szef działu biurowego na region EMEA w Colliers
International.
Autorzy raportu zwracają także
uwagę na rosnące znacznie państw
Europy Środkowo-Wschodniej.
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and media companies - and ‘Tech
City’ continues establish its dominance. However, if London is going
to remain at the top, landlords
and developers need to urgently
address the shortage of central,
quality stock and increase provision
of flexible and innovative space.
Coupled with the fact that Dublin,
Berlin and the Nordics are offering
businesses young and fresh talent
in abundance, London needs to
address the increasing skill shortage
in the UK to maintain its crown.”
Bruno Berretta,
Senior Research Analyst and author of
Colliers International’s
Media and Technology iQ, said, “The media and technology sector is now the most
important and active business
sector and one of the key economic
drivers in a number of European
markets. The tech landscape has developed significantly over the past
few years. Not only are ‘rising stars’
like Berlin and Dublin claiming
considerable market share from
London, but also ambitious Nordic
cities like Stockholm and Helsinki
and Central Eastern markets in
Poland, Slovakia and Hungary are
emerging as strong regional hubs.”

Colliers International is a global

leader in commercial real estate
services, with over 13,500 professionals operating out of 482 offices
in 62 countries. A subsidiary of
FirstService Corporation, Colliers
International delivers a full range
of services to real estate users,
owners and investors worldwide,
including global corporate solutions, brokerage, property and asset
management, hotel investment
sales and consulting, valuation,
consulting and appraisal services,
mortgage banking and insightful
research. The latest annual survey by
the Lipsey Company ranked Colliers
International as the second-most
recognized commercial real estate
firm in the world.
Colliers International has been
active in the Polish market since
1997 and operates through offices in
Warsaw, Kraków, Wrocław, Poznań,
Szczecin and Gdańsk with over 200
employees in total. The company has
been honored with many prestigious
awards, granted, inter alia, by Eurobuild, CiJ, CEEQA and International
Property Awards. More about us on
www.colliers.pl

Na szczególną uwagę zasługują
tu kraje bałtyckie. Wśród nich
wyróżnia się Estonia, a jej stolica
powoli staje się miastem z dużym
potencjałem do przyciągania
spółek technologicznych. Warto
zaznaczyć, że już funkcjonuje
tam duży oddział zatrudniający
inżynierów pracujących nad rozwojem komunikatora Skype. Wśród
innych miast należy wymienić także
Moskwę, gdzie szybko rozwijają się
spółki internetowe oraz globalne
centra outsourcingowe. Z kolei
budowa centrów dystrybucyjnych
firmy Amazon miała duży wpływ
na rynki magazynowe w Polsce
i Czechach.
„Firmy z branży technologii
i mediów są obecnie najbardziej
aktywnym sektorem biznesu i mają
kluczowy wpływ na gospodarkę
wielu europejskich państw. Berlin
i Dublin to wschodzące gwiazdy,
które osłabiają pozycję Londynu.
Ale warte uwagi są także ambitne
rynki skandynawskie z miastami
takimi, jak Sztokholm i Helsinki
oraz państwa Europy Środkowo-Wschodniej: Polska, Słowacja
i Węgry, które stają się ważnymi
ośrodkami regionalnymi.” – uważa
Bruno Berretta, starszy analityk
Colliers i autor raportu „Media &
Technology iQ”.

Colliers International jest globalną

firmą doradczą działającą w obszarze
rynku nieruchomości komercyjnych.
Posiada sieć 482 biur w 62 krajach
zatrudniającą ponad 13 500 pracowników.
Jako część spółki giełdowej FirstService
Corporation Colliers oferuje pełen zakres
usług podmiotom związanym z rynkiem nieruchomości. Colliers doradza
najemcom komercyjnym, właścicielom
nieruchomości oraz inwestorom. Zajmuje się pośrednictwem w zakresie
wynajmu, sprzedaży i zarządzania
nieruchomościami, a także nadzorem
budowlanym, wyceną oraz badaniami
rynku. Według najnowszego rankingu
sporządzonego przez Lipsey Company
Colliers International jest drugą na świecie najbardziej rozpoznawalną firmą
działającą w obszarze nieruchomości
komercyjnych.
Colliers International w Polsce działa
od 1997 roku i posiada biura w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu,
Szczecinie i Gdańsku, w których łącznie
zatrudnia ponad 200 specjalistów.
Została uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami, przyznanymi
m.in. przez: Eurobuild, CiJ, CEEQA,
International Property Awards. Więcej
o nas na www.colliers.pl
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IT
YEALINK T48G IP – TELEFON SIP Z 7-CALOWYM PANELEM DOTYKOWYM

Yealink T48G IP – SIP Phone
with 7-inch touch screen
KONTEL, the distributor of Yealink solutions in
Poland, announced the launch of their newest SIP
phone.
Yealink T48G IP is a new
model for the demanding users.
The phone features a big 7-inch
color touch screen, which makes
the use incredibly convenient
and intuitive. The transmitted
sound is so clear that we get an
impression of having a face-toface conversation. It’s thanks to
the Optima HD system created by
Yealink – says Maria Gołębiewska,
Yealink Product Manager at
KONTEL company.
The new Yealink phone has two
Gigabit Ethernet ports, including
PoE, as well as built in Bluetooth
USB Dongle, which facilitates
the use of wired and wireless
headsets.
Yealink T48G IP phone has an
elegant metallic texture surface
and convenient ergonomic buttons. The base features on-slip
rubber feet and enables the adjustment of the angle of the phone.
The phone uses advanced
acoustic technology Yealink
Optima HD and such features
as: full duplex, echo cancellation
and adaptive jitter buffer – which
creates an amazing audibility
during the call. Conventional
mechanical buttons have been
substituted with 29 digital onetouch DSS keys, which can be
operated directly on an impressive
sized screen.
T48G supports up to 6
individual SIP accounts and offers a wide range of additional
features, such as XML Browser, call
transfer and 3-way conferencing.
The security of the calls is ensured
by TLS/SSL protocol. It is possible
to plug in Plantronics headphone
in order to make a call without
holding the handset by the ear.
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The new Yealink phone is
compatible with 3CX, Asterisk
and BroadSoft Broadworks systems.

Features:

• Revolutionary new design
• Yealink Optima HD sound
technology
• Dual-port Gigabit Ethernet
• PoE
• Color touch screen with backlight 7”800 x 480
• Support Bluetooth headset
through USB Dongle
• Up to 6 SIP accounts
• Paper label free design
• Headset, EHS support
• Supports expansion modules
• Wall mountable
• Simple, flexible and secure
provisioning options

Author: KONTEL

KONTEL, dystrybutor rozwiązań Yealink w Polsce,
zapowiedział wprowadzenie do sprzedaży najnowszego
telefonu SIP tej marki.

- Yealink T48G IP to nowy model
dla wymagających użytkowników.
Telefon ma duży 7-calowy kolorowy
panel dotykowy, dzięki czemu korzystanie z niego jest niezwykle wygodne
i intuicyjne. Przekazywany dźwięk
jest tak czysty, że odnosimy wrażenie
jakby rozmowa prowadzona była
twarzą w twarz. To zasługa nowego
systemu Optima HD, opracowanego przez Yealink - zapewnia Maria
Gołębiewska, Menadżer Produktu
Yealink w firmie KONTEL.
Nowy telefon Yealink dysponuje
dwoma portami Gigabit Ethernet,
w tym PoE oraz wbudowanym
portem Bluetooth USB Dongle,
który ułatwia wykorzystanie przewodowych i bezprzewodowych
zestawów słuchawkowych.
Telefon Yealink T48G IP ma
elegancką obudowę o metalicznej
powierzchni i wygodne, ergonomiczne przyciski. Podstawa z antypoślizgowymi, gumowymi nóżkami umożliwia
zmianę nachylenia telefonu.

Telefon korzysta z zaawansowanej
technologii akustycznej Yealink
Optima HD oraz takich funkcji jak:
full duplex, niwelacja echa i buffor
jittera - co przekłada się na doskonałą
słyszalność podczas rozmowy. Konwencjonalne, mechaniczne klawisze
zostały zastąpione 29 przyciskami
cyfrowymi DSS one-touch, którymi
operować można bezpośrednio
na imponujących rozmiarów wyświetlaczu.
T48G obsługuje 6 indywidualnych kont SIP i oferuje szeroki
zakres funkcji dodatkowych, m.in.:
przeglądarkę XML, przekazywanie
połączeń i 3-stronną konferencję.
Bezpieczeństwo połączeń wspierane
jest przez protokół TLS/SSL. Możliwe
jest podłączenie słuchawki nagłownej
Plantronics, aby wygodnie rozmawiać
bez trzymania słuchawki przy uchu.
Nowy telefon Yealink współpracuje z m.in. systemami 3CX, Asterisk
i BroadSoft Broadworks.

Cechy:

• Nowy rewolucyjny design
• Technologia dźwięku Yealink
Optima HD
• 2 porty Gigabit Ethernet
• PoE
• Kolorowy i podświetlany wyświetlacz dotykowy 7”800 x 480
• Możliwość podłączenia zestawu
•
•
•
•
•
•

słuchawkowego Bluetooth dzięki
USB Dongle
Obsługa 6 kont SIP
Tworzenie etykiet
Zestaw słuchawkowy, wsparcie
EHS
Wsparcie modułów rozszerzających
Możliwość zawieszenia na ścianie
Łatwe, elastyczne i bezpieczne
opcje konfiguracji
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POPYT NA POWIERZCHNIĘ MAGAZYNOWĄ W EUROPIE ŚRODKOWEJ NAJWYŻSZY OD DWÓCH DEKAD
Szansą dla Europy Środkowej jest współpraca poszczególnych regionów

Industrial space take-up in Central
Europe highest in the past two decades
Central Europe’s opportunity lies in the co-operation of regions
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A total of 690,000 sq m of modern manufacturing,
logistics and warehousing premises was developed in
Central Europe in 2013 representing an investment
of more than 330 million euros and creating around
3,700 new jobs in the region. These figures were
released today by Cushman & Wakefield, the world’s
largest privately-owned real estate adviser.

Z danych opublikowanych przez międzynarodową
firmę doradczą Cushman & Wakefield wynika, że
w 2013 r. wybudowano w Europie Środkowej łącznie
690 000 mkw. nowoczesnej powierzchni przemysłowej,
logistycznej i magazynowej. Wartość inwestycji
wyniosła ponad 330 mln euro, co pozwoliło stworzyć
w regionie ok. 3700 nowych miejsc pracy.

“Central Europe benefits
from the advantages of having
Germany, Europe’s economic
engine, as a neighbour. German
companies, especially those in
the automotive industry, have
been moving manufacturing to
these countries for a number of

Ferdinand Hlobil, dyrektor działu
powierzchni przemysłowych i magazynowych na Europę Środkową firmy
Cushman & Wakefield, powiedział:
„Europa Środkowa dużo zyskuje
na sąsiedztwie Niemiec, które są
kołem zamachowym europejskiej
gospodarki. Niemieckie firmy, zwłasz-

years and there is no signal that
the process is about to stop. It
is a positive sign that they build
highly sophisticated operations
here: gone are the times when
Central Europe was just a workshop where cars were assembled
from components developed

cza z sektora motoryzacyjnego,
przenoszą produkcję do krajów
Europy Środkowej od szeregu lat i nic
nie wskazuje na to, aby proces ten miał
się zakończyć. Optymizmem napawa
fakt, że zagraniczne firmy budują
tu zaawansowane technologicznie
zakłady – region ten już nie jest tylko
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elsewhere,” says Ferdinand Hlobil,
Head of the Central European
Industrial Team at Cushman &
Wakefield.
In 2013 over 2 million square
metres of industrial space was
transacted in Poland alone with
a number of major transactions
taking place which not only
underlines that Poland is very
much an attractive location to
accommodate central logistics
operations due to a significantly
improved road network but also

provides a comfortable environment for manufacturers looking
to locate or re-locate production
functions from Western Europe
and further abroad to Poland.
Poland at present is without
doubt one of the top destinations
in Europe for investment. Improved
consumer confidence and spending, political stability, positive GDP
growth, liquidity, access to human
capital and investor friendly labour
laws are the key drivers and we
expect this to continue to attract
further investment in the years
to come, says Tom Listowski,
Head of Industrial Poland & CEE
Corporate Relations.
The industrial space take-up
reached a record last year and companies’ interest in the region can
be expected to continue. Almost 4
million square metres of modern
industrial space was let last year
in the Czech Republic, Poland,
Hungary, Slovakia and Romania.
“The companies investing here
also include those from other parts
of the world. They benefit from

warsztatem, w którym odbywa
się montaż samochodów z części
wyprodukowanych gdzie indziej”.
W 2013 r. wolumen transakcji
najmu powierzchni magazynowej
w Polsce wyniósł ponad 2 mln mkw.
Zawarte duże transakcje świadczą
o tym, że Polska stała się bardzo
atrakcyjną lokalizacją dla centralnych
obiektów logistycznych dzięki znacznej poprawie infrastruktury drogowej
oraz że oferuje dogodne warunki
do ulokowania lub przeniesienia tu
zakładów produkcyjnych z Europy
Zachodniej lub innych krajów.
LARGEST OCCUPIERS IN THE COUNTRIES OF CENTRAL EUROPE
COUNTRY

TENANT

Czech Republic

DHL

Hungary

LEASED SPACE (sq m)

Tom Listowski, dyrektor działu powierzchni przemysłowych
i magazynowych w Polsce i relacji
z klientami korporacyjnymi na Europę Środkowo-Wschodnią firmy
Cushman & Wakefield, powiedział:
„Polska jest niewątpliwie jedną
z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji
inwestycyjnych w Europie. Do kluczowych czynników można zaliczyć
wzrost optymizmu konsumentów
i wydatków konsumpcyjnych,
stabilność polityczną, wzrost PKB,
płynność oraz dostęp do kapitału
ludzkiego i korzystne dla inwestorów
przepisy prawa pracy. Przewidujemy, że dzięki nim Polska będzie
przyciągać w najbliższych latach
kolejne inwestycje”.
Rok 2013 był rekordowy pod
względem ilości wynajętej powierzchni magazynowej w Europie
Środkowej – wolumen transakcji
w Czechach, Polsce, Rumunii oraz
na Słowacji i Węgrzech wyniósł prawie 4 mln mkw. Zainteresowanie firm
tym regionem może się utrzymać
również w bieżącym roku.
Ferdinand Hlobil powiedział:
„W Europie Środkowej inwestują również firmy z innych części

NAJWIĘKSI NAJEMCY W EUROPIE ŚRODKOWEJ
KRAJ

NAJEMCA

420 000

Czechy

DHL

420 000

DHL

103 000

Polska

Amazon

325 000

Poland

Amazon

325 000

Słowacja

DHL

151 000

Romania*

Continental Tyres

108 000

Rumunia*

Continental Tyres

108 000

Slovakia

DHL

151 000

Węgry

DHL

103 000

Source: Cushman & Wakefield
* 50,000 existing area + 58,000 square metres under construction

POWIERZCHNIA NAJMU (mkw.)

Źródło: Cushman & Wakefield
* 50 000 mkw. istniejącej powierzchni + 58 000 mkw. w budowie
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the highly qualified workforce
and locate their new product
research and development in
these countries. I should of course
also mention warehousing or
logistics operations, especially
those related to the development of
e-shops. For them, the key factors
are the low price and the cheap
workforce coming from countries
further east,” adds Hlobil.
More than 2.8 million square
metres was taken up in Central

38

Europe in 2012. The previous record
was 3.2 million square metres,
taken up in 2011. Ten years ago
the annual figure was around
500,000 square metres.

New development

Developers are responding to
occupiers’ requirements, which are
changing with the development
of internet shopping and with
the increasing interest in green
features in buildings. Nevertheless,

świata, które ze względu na dostęp
do wysoko wykwalifikowanej siły
roboczej budują tu nowe ośrodki
badawczo-rozwojowe. Dotyczy to
także podmiotów z sektora magazynowo-logistycznego, a zwłaszcza
związanych z rozwojem handlu
internetowego. W ich przypadku
liczy się przede wszystkich niska
cena i tania siła robocza”.
Dla porównania w 2012 r.
wynajęto w Europie Środkowej
ponad 2,8 mln mkw. powierzchni

magazynowej, a rok wcześniej 3,2
mln mkw. Dziesięć lat temu roczny
wolumen transakcji najmu wyniósł
zaledwie ok. 500 000 mkw.

Nowe inwestycje

Deweloperzy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom najemców,
które zmieniają się wobec rozwoju
handlu internetowego i rosnącego
zainteresowania ekologicznymi
rozwiązaniami w wynajmowanych obiektach. Niemniej jednak
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the quality of the site, the workforce, infrastructure and the costs
of the lease remain the main
criteria of selection. The area of
new development was almost
690,000 square metres last year,
remaining at around the average
for the last four years. Just for
comparison: in 2012 the newly
built area was about 740,000
square metres.
“The market has stabilised
at about 700,000 square metres
of new development per year.
Newly arriving companies are
able to take up this space. We
do not expect the annual figures
to return to the record levels
of 2007 and 2008, when they
amounted to almost 2.5 million square metres. At present,
the market is very well-balanced

and transparent, which is good for
occupiers and developers, as well
as investors,” says Ferdinand
Hlobil.

Take-up and rental rates

Over the past three years,
the proportion of vacant space
has been at the healthy level
of 10 per cent (the average for
the entire region). If there is not
a substantial setback, the take-up
rate can be expected to remain
stable this year. This is associated
with the basic rental level, which
is around 3.5-3.7 euros/square
metre, on average, depending
on how attractive each location is
and on the vacancy rate at the site.
The total stock is at 16.5 million
square metres of modern industrial
space in Central Europe at present.

głównymi kryteriami przy wyborze
powierzchni magazynowej są nadal jakość obiektu, siła robocza,
infrastruktura i koszty najmu.
W ubiegłym roku nowa podaż
powierzchni magazynowej wyniosła
prawie 690 000 mkw. i była zbliżona
do średniej z ostatnich czterech
lat – dla porównania w 2012 r.
powstało ok. 740 000 mkw. nowej
powierzchni.
Ferdinand Hlobil powiedział:
„Rynek powierzchni magazynowej
w Europie Środkowej ustabilizował
się na poziomie ok. 700 000 mkw.
nowych inwestycji rocznie i taki
wolumen powierzchni znajduje
najemców wśród nowych firm
napływających do tego regionu.
Mało prawdopodobny jest powrót
rocznej podaży do rekordowych
poziomów z lat 2007-2008, gdy

wynosiła ona blisko 2,5 mln mkw.
Obecnie rynek jest w stanie równowagi, co sprzyja zarówno najemcom,
deweloperom, jak i inwestorom”.

Popyt i czynsze

Od trzech lat wskaźnik pustostanów utrzymuje się na dobrym
poziomie, który dla całego regionu
wynosi średnio 10 proc. Jeżeli nie
wystąpią istotne zmiany koniunktury,
dotychczasowa dynamika popytu
utrzyma się również w bieżącym
roku. Wynika to z wysokości stawek
czynszu podstawowego, które wahają
się w granicach 3,5-3,7 EUR/mkw./
miesiąc, w zależności od atrakcyjności
lokalizacji i stopy pustostanów.
Łączne zasoby nowoczesnej
powierzchni magazynowej w Europie
Środkowej wynoszą obecnie 16,5
mln mkw.
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About Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield is the world’s
largest privately‐held commercial
real estate services firm. The company advises and represents clients
on all aspects of property occupancy
and investment, and has established
a preeminent position in the world’s
major markets, as evidenced by
its frequent involvement in many
of the most significant property
leases, sales and management
assignments. Founded in 1917,
it has approximately 250 offices
in 60 countries, employing more
than 16,000 professionals. It offers
a complete range of services for all
property types, including leasing,
sales and acquisitions, equity, debt
and structured finance, corporate
finance and investment banking,
corporate services, property management, facilities management,
project management, consulting
and appraisal. The firm has nearly
$4 billion in assets under management globally. A recognized
leader in local and global real
estate research, the firm publishes
its market information and studies
online at www.cushmanwakefield.
com/knowledge.
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New trends

Nowe trendy

“For cities like Wroclaw
and Liberec or like Katowice
and Ostrava, joint marketing can
be more productive than competition. It is better for a company
to get a complete package of
information about a local region
than to fish for information from
various sources. A region that is
well-prepared and is responsive
to investors has a much better
chance to attract investments,”
says Ferdinand Hlobil.

Ferdinand Hlobil dodaje: „W przypadku miast takich Wrocław i Liberec
czy Katowice i Ostrawa wspólny
marketing może przynieść więcej
korzyści niż rywalizacja. Dla firm
możliwość uzyskania pełnych danych
o lokalnym rynku stanowi znaczne
ułatwienie, ponieważ nie muszą tracić
czasu na poszukiwania informacji
u różnych źródeł. Region, który
jest dobrze przygotowany i reaguje
na potrzeby inwestorów, ma znacznie
większe szanse przyciągnąć kolejne
inwestycje”.

Central Europe has a considerable economic and purchasing
power. The region is increasingly
more attractive to both manufacturers and logistics businesses.
Companies entering the region
pay little attention to national
borders. Manufacturers’ expansion plans are primarily based
on criteria such as the quality,
availability, price and loyalty of
workforce. In logistics the key
criteria are the catchment area
and the distance to customers.
Central Europe’s future, therefore, lies in close cooperation.

Source: Cushman & Wakefield

Europa Środkowa ma znaczny
potencjał gospodarczy i siłę nabywczą. Rośnie jej atrakcyjność
zarówno dla producentów, jak i firm
logistycznych, dla których granice
państwowe są coraz mniej istotne.
Plany ekspansji firm produkcyjnych
są uzależnione przede wszystkim
od jakości, dostępności, kosztów
i lojalności pracowników. Natomiast w logistyce najważniejszymi
czynnikami są zasięg oddziaływania
i odległość do klientów. W związku
z tym kluczem do przyszłości Europy
Środkowej jest bliska współpraca.

Źródło: Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest

wiodącą na świecie firmą świadczącą
usługi doradcze na rynku nieruchomości komercyjnych. Reprezentuje
klientów na każdym etapie procesu
najmu i inwestycji w nieruchomości
oraz cieszy się silną pozycją na
najważniejszych rynkach świata,
o czym świadczy udział firmy w
wielu istotnych transakcjach nieruchomościowych. Firma Cushman
& Wakefield została założona w
1917 r. i obecnie zatrudnia ponad
16 000 pracowników w 250 biurach
w 60 krajach. Oferuje pełen zakres
usług dotyczących wszystkich
rodzajów nieruchomości na całym
świecie, w tym usług w zakresie
najmu, sprzedaży i zakupu, finansowania dłużnego, kapitałowego
i strukturyzowanego, bankowości
inwestycyjnej i doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw, usług
korporacyjnych, zarządzania
nieruchomościami, obiektami
i projektami, doradztwa i wyceny.
Firma Cushman & Wakefield zarządza
aktywami o wartości prawie 4
mld USD. Jest uznanym liderem
w dziedzinie badań rynków nieruchomości oraz publikuje informacje
i badania rynkowe na stronie www.
cushmanwakefield.com/knowledge.
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CBRE BĘDZIE DORADZAĆ PRZY SPRZEDAŻY PLACU UNII –
PRESTIŻOWEGO BUDYNKU BIUROWO-HANDLOWEGO W WARSZAWIE

CBRE to sell Plac Unii, Warsaw’s
top prime office and retail scheme
CBRE announced today that it has been instructed
by Liebrecht & Wood / BBI Development SA to sell
Plac Unii, one of the best office and retail schemes
in Warsaw, Poland.

Firma CBRE informuje, że została wybrana przez
Liebrecht & Wood / BBI Development SA na doradcę
przy sprzedaży Placu Unii, jednego z najbardziej prestiżowych budynków biurowo-handlowych w Warszawie.
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ment in Poland since 2008 and we
foresee this trend to continue.
Poland, and especially Warsaw, continues to be the most active market
in the region and high on most
investors target lists. Plac Unii is an
iconic building in Warsaw of unique
and trophy character and viewed
as one of the premier asset sales
in the Warsaw investment market
for which we anticipate strong
interest from a select group of
potential investors.”
CBRE Office Agency will also act
as an exclusive agent in leasing of
the remaining space in the office
complex.

Plac Unii, którego właścicielem
jest Liebrecht & Wood / BBI Development SA, uznawany jest za
jeden z najbardziej unikatowych
projektów nieruchomościowych
w Warszawie. Kompleks składa
się z nowoczesnej części biurowej oraz galerii handlowej City
Shopping.
Plac Unii oferuje 56.800 m kw.
całkowitej powierzchni najmu,
w tym 41.300 m kw. najwyższej
jakości powierzchni biurowej
oraz 15.500 m kw. powierzchni
handlowej dostępnej w galerii City
Shopping zlokalizowanej na niższych kondygnacjach budynku.
Kompleks Plac Unii składa się
z trzech budynków rozdzielonych
pasażami przykrytymi szklanym
dachem. Pomiędzy dwoma
sześciopiętrowymi budynkami
znajduje się 21-piętrowy wieżowiec inspirowany architekturą
jednego z pierwszych drapaczy
chmur na świecie. Kompleks,
który został otwarty w 4 kwartale
2013 roku, został zaprojektowany
przez renomowaną pracownię
architektoniczną Kuryłowicz &
Associates.

About Plac Unii
The Plac Unii office-retail complex is located in the centre of Warsaw, at
an important transit point at the boundary of the Śródmieście and Mokotów
districts. It comprises three buildings offering a total rental area of 56,800
sqm, including 41,300 sqm of class A+ office space and a 15,500 sqm
three-level shopping centre. In 2012, both the office and retail parts of
the complex were awarded a coveted BREEAM certificate with a rating
of “Very Good”. Plac Unii won the main award in the Best New Office of
the Year category at Eurobuild Awards 2013, as well as two awards in
the CIJ Awards Poland 2013 competition (Office Development of the Year
and ESSA Green Awards). Plac Unii was designed by the renowned
studio APA Kuryłowicz & Associates headed by Prof. Stefan Kuryłowicz,
an outstanding award-winning Polish architect. The project was carried
out by the Liebrecht & wooD Group (the majority investor – 60%) and BBI
Development SA. For further information: www.placunii.pl

illustration: Mfloryan at pl.wikipedia

Plac Unii, which has been
developed by Liebrecht & Wood
/ BBI Development SA, is considered
to be one of the most prominent
developments and eye-catching
buildings in Warsaw. The property
is comprised of high quality office
accommodation and the City Shopping gallery on the lower levels.
Plac Unii complex provides
56,800 sq m of gross lettable space.
The majority of the space accounts
for the office part totaling 41,300
sq m, which is accompanied by
a retail component accounting for
15,500 sq m of the City Shopping
gallery. Plac Unii complex comprises
of three buildings separated by
passages, over which stretches
a glass roof. From between
the two six-floor buildings, rises
a 21-floor skyscraper, inspired by
the architecture of one of the first
skyscraper towers ever constructed.
The complex, which was opened
in Q4 2013, was designed by renowned and awarded architects
Kuryłowicz and Associates.
The development is located on
the Unii Lubelskiej square, which is
one of the most important crossings
of the major city roads: Pulawska,
Marszalkowska and Warynskiego.
Due to its central location, Plac
Unii ensures excellent accessibility
by all means of transport. Thanks
to its unique location, the City
Shopping gallery is also becoming one of the most important
retail and commercial points of
the capital.
Marc Lebbe, Managing Director of Liebrecht & Wood commented: ”Plac Unii is a structure
of the highest quality as well
as one of the largest commercial
investments completed in Warsaw
in recent years. We allow the possibility of the sale of the complex,
provided we reach satisfactory deal
conditions reflecting the quality
and potential of this property. Free
funds generated from the sale
will allow us for development of
further projects characterised by
high architectural value and innovativeness.”
Michał Skotnicki, President of BBI
Development SA said: „Plac Unii is an
embodiment of BBI Development’s
strategy of developing unique
projects in particularly attractive
locations in Warsaw. We are proud of
being able to present to the market
a top quality product, which has
already become a landmark of this
prominent place.”
Mike Atwell, Head of CEE Capital
Markets, CBRE, added: “2013 proved
to be one of the most active years
for commercial real estate invest-

Nieruchomość zlokalizowana
jest przy Placu Unii Lubelskiej,
jednego z najważniejszych węzłów
komunikacyjnych stolicy, łączącego
główne ulice: Puławską, Marszałkowską i Waryńskiego. Centralna
lokalizacja Placu Unii zapewnia
dogodny dostęp do wszystkich
środków transportu miejskiego.
Dzięki atrakcyjnej lokalizacji
kompleksu, również galeria City
Shopping staje się jedną z najważniejszych destynacji handlowych
w Warszawie.
Marc Lebbe, Dyrektor Zarządzający Liebrecht & Wood, powiedział:
„Plac Unii jest synonimem
najwyższej jakości i jedną z największych inwestycji zrealizowanych
w Warszawie w ostatnich latach.
Wielki potencjał i atrakcyjność
nieruchomości pozwoliły nam
na wystawienie budynku na sprzedaż. Wolne fundusze wygenerowane ze sprzedaży pozwolą nam
na realizację kolejnych projektów
charakteryzujących się wysoką
wartością architektoniczną i innowacyjnością.”
Michał Skotnicki, Prezes BBI
Development SA, skomentował:
„Plac Unii jest uosobieniem
strategii BBI Development dotyczącej budowy unikalnych projektów
w szczególnie atrakcyjnych lokalizacjach w Warszawie. Jesteśmy
dumni, że możemy zaprezentować
rynkowi jeden z topowych produktów inwestycyjnych, który stał
się już wizytówką tej prestiżowej
lokalizacji.”
Mike Atwell, Senior Dyrektor
działu rynków kapitałowych w CBRE
na Europę Środkowo-Wschodnią,
dodał:
„Rok 2013 był jednym z najbardziej aktywnych lat na rynku
inwestycyjnym w Polsce od 2008.
Przewidujemy, że ten trend
będzie kontynuowany również
w 2014 i kolejnych latach. Polska,
zwłaszcza Warszawa, jest nadal
najbardziej pożądanym przez
inwestorów rynkiem w regionie. Plac Unii to budynek-ikona
stolicy i jedna z najbardziej
prestiżowych nieruchomości
na sprzedaż i przewidujemy
duże zainteresowanie ze strony
wyselekcjonowanej grupy potencjalnych inwestorów.”
CBRE została również wybrana
na wyłącznego agenta odpowiedzialnego za wynajem dostępnej
powierzchni biurowej w budynku
Plac Unii.
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LONDYN NADAL NAJDROŻSZĄ LOKALIZACJĄ BIUROWĄ ŚWIATA

London retains world’s most
expensive office market title
▶▶ Strong demand amid dwindling supply in London’s
West End pushes rents up by 5%
▶▶ London confirms its position as the world’s
most expensive office market for the second
consecutive year
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▶▶ Wzrost czynszów w londyńskiej dzielnicy
West End o 5 proc. za sprawą silnego popytu
i malejącej podaży
▶▶ Londyn najdroższą lokalizacją biurową świata
drugi rok z rzędu

▶▶ Hong Kong ranks second after losing top spot to
London last year

▶▶ Hongkong ponownie na drugiej pozycji rankingu
za Londynem

▶▶ Global office rents increase by 3% overall

▶▶ W skali światowej czynsze wzrosły o 3 proc.

real estate

London’s West End is the world’s
most expensive office market for
the second year in a row, retaining its title ahead of runner-up
Hong Kong, according to research
published today in Cushman &
Wakefield’s annual Office Space
Across the World report.
Characterised by strong demand and a dwindling supply of
high quality space, the West End
of London saw office rents increase
by 5% in 2013. Furthermore, with
rents largely unchanged in Hong
Kong Central over the year, the gap
in total occupancy costs between
the two cities has widened.
“London remains attractive for
many international businesses as its
global appeal continues to grow.
With prime space at a premium in
the West End and a steady demand
for offices from across all sectors,
significant rental growth can be
anticipated in 2014,” said Digby
Flower, Cushman & Wakefield’s
UK chief executive and head of
London markets.
Global office rents moved up by
3% in 2013, the third consecutive
year of similar rental performance,
while all three regions overall
witnessed a relatively slow pace
of rental growth over the year.
However, certain areas – such
as Africa and the Middle East – saw
a more buoyant rental market, with
prime rents up by as much as 10%
in certain locations.

Moscow’s central business
district (CBD) surged from sixth
position in last year’s ranking to
third, with rents holding firm over
the last 12 months as occupier
demand remained consistent.
Meanwhile, rental growth was
predominantly flat across Asia
Pacific with Beijing, Tokyo and New
Delhi’s Connaught Place mostly
stable over the year. However,
Connaught Place fell from fourth
position to eighth due to an appreciation in both the US dollar
and euro against the Indian rupee
in 2013; this caused a shift in New
Delhi’s position in terms of global
occupancy costs when measured
on a dollar or euro basis.
Source:
Cushman & Wakefield 2014

EMEA

In Europe, a lack of high quality
space characterised a number
of markets, including London

Definition:
occupancy costs
Total occupancy costs
take into account rents,
service charges and local
taxes as payable by the tenant
to allow direct comparison
between countries.

Z najnowszego raportu firmy
Cushman & Wakefield dotyczącego
powierzchni biurowych na świecie
Office Space Across the World
wynika, że londyńska dzielnica
West End została drugi rok z rzędu
najdroższą lokalizacją biurową
świata przed Hongkongiem.
W 2013 r. silny popyt i malejąca
podaż powierzchni biurowej wysokiej jakości spowodowały wzrost
czynszów w dzielnicy West End o 5
proc. Natomiast w hongkońskiej
dzielnicy Central czynsze utrzymały
się na stabilnym poziomie, wskutek
czego zwiększyły się różnice pomiędzy tymi dwoma lokalizacjami
pod względem wysokości łącznych
kosztów najmu.
Digby Flower, dyrektor generalny Cushman & Wakefield
w Wielkiej Brytanii i dyrektor działu
ds. rynków londyńskich, powiedział:
„Londyn nadal przyciąga wiele
międzynarodowych firm i zyskuje
na atrakcyjności w skali globalnej.
Czynsze w 2014 r. mogą znacząco
wzrosnąć wskutek bardzo ograniczonej dostępności powierzchni
biurowej w dzielnicy West End
i niesłabnącego popytu ze strony
wszystkich sektorów”.
W 2013 r. czynsze w skali światowej wzrosły trzeci rok z rzędu
o 3 proc., ale tempo wzrostu we
wszystkich trzech regionach było
stosunkowo niewielkie. Jednak
na niektórych rynkach takich jak
Afryka i Bliski Wschód czynsze za

najlepsze powierzchnie biurowe
wzrosły aż o 10 proc.
Moskiewski centralny obszar
biznesu (COB) awansował z szóstej
pozycji w ubiegłorocznym rankingu
na trzecie miejsce ze względu
na utrzymujący się w ciągu ostatnich 12 miesięcy wysoki poziom
czynszów i stabilny popyt na rynku
najmu. Natomiast w większości
lokalizacji krajów Azji i Pacyfiku,
w tym w Pekinie, Tokio oraz rejonie
Connaught Place w New Delhi, czynsze nie uległy znacznym zmianom.
Jednak obszar Connaught Place
spadł z czwartego miejsca na ósme
wskutek umocnienia się w 2013 r.
zarówno dolara amerykańskiego,
jak i euro wobec indyjskiej rupii, co
wpłynęło na zmianę pozycji New
Delhi w rankingu pod względem
łącznych kosztów najmu liczonych
w dolarach czy euro.
Źródło:
Cushman & Wakefield 2014

EMEA (Europa, Bliski
Wschód, Afryka)

W Europie niedobór powierzchni biurowej wysokiej jakości dotyczył szeregu rynków, w tym
Londynu i Frankfurtu, a rosnący
popyt w tych miastach wywierał
presję wzrostową na czynsze.
W skali całego regionu ubiegłoroczne wzrosty czynszów były
stosunkowo nieduże przy znacznym
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and Frankfurt, and with demand
in these cities advancing over
the year, prime rents were put
under upward pressure. Therefore,
although the overall regional
picture was relatively muted over
the year there were notable differences from market-to-market.
A regional uplift of 3% was recorded
overall – the highest regional rise
seen since before the depths of
the economic downturn in 2008.
The most significant rental
expansion within the EMEA
region was in the Middle East
and Africa where rents increased
by 14%. Both Qatar and Dubai
saw business confidence pick
up through the year, resulting in
increased office market activity
as well as supporting prime rental
growth of 10% and 5%, respectively.
However, it was South Africa
that experienced the highest rental
growth in the EMEA region in 2013,
with prime rents accelerating by
almost 30%. The South African
market saw a notable increase
in the amount of large transactions over the year in the midst of
a particularly active occupational
market.
James Young, Cushman &
Wakefield’s head of EMEA offices,
said: “Looking ahead for EMEA,
the overall lack of high quality
space is expected to push many
occupiers towards moving sooner
rather than later, as they look to
secure deals on the limited supply

Richard Aboo,
Partner, Head of Office
Department of Cushman
& Wakefield in Warsaw

of quality space that is available.
With the development pipeline
anticipated to continue at low
levels until the latter part of 2014,
prime rents are likely to remain
under pressure.”
Richard Aboo, Partner, Head of
Office Department of Cushman &
Wakefield in Warsaw, said: “Positive
economic forecasts for 2014-2015
bode well for further growth of
the office market in Poland, with
rental rates expected to remain
under strong downward pressure in
the coming years. Office transaction
volume in Warsaw hit a record
high of 633,600 sq m in 2013.
With growing supply and rising

zróżnicowaniu pomiędzy poszczególnymi rynkami. W 2013 r. czynsze
wzrosły w Europie o 3 proc., czyli
najwięcej od czasu spowolnienia
gospodarczego w 2008 r.
Największą dynamikę w regionie
EMEA odnotowano w krajach
Bliskiego Wschodu i Afryki, w których czynsze wzrosły w ubiegłym
roku o 14 proc. Wobec poprawy
nastrojów wśród przedsiębiorców
zarówno w Katarze, jak i Dubaju,
wzrosła aktywność na rynkach
biurowych, co przełożyło się także
na wzrost czynszów za najlepsze
powierzchnie w tych lokalizacjach
odpowiednio o 10 proc. i 5 proc.
Jednak w ubiegłym roku wśród

państw regionu EMEA czynsze
najbardziej wzrosły w RPA - o prawie
30 proc. Przy wyjątkowo wysokim
poziomie aktywności na rynku
najmu w Republice Południowej
Afryki odnotowano jednocześnie
bardzo duży wzrost liczby dużych
transakcji.
James Young, dyrektor biur firmy
Cushman & Wakefield w regionie
EMEA, powiedział: „Niewystarczająca podaż powierzchni wysokiej
jakości w krajach regionu EMEA
zmusi wielu najemców do przyspieszenia działań w celu pozyskania powierzchni na rynkach
o ograniczonych zasobach. Presja
na czynsze za najlepsze powierzchnie może się utrzymać ze względu
na prognozowaną niewielką podaż
nowych obiektów biurowych aż
do drugiej połowy 2014 r.”.
Richard Aboo, Partner, dyrektor
działu powierzchni biurowych
w warszawskim oddziale Cushman
& Wakefield, powiedział: „Pozytywne prognozy ekonomiczne dla
Polski na lata 2014-2015 wskazują
dalszy rozwój rynku nowoczesnej
powierzchni biurowej, przy czym
wysoka presja na stawki czynszowe
powinna utrzymać się w kolejnych latach. W 2013 r. wolumen
transakcji na rynku nieruchomości
biurowych w Warszawie osiągnął
najlepszy w historii wynik 633.600
mkw. Wzrost podaży oraz pustostanów w istniejących projektach wskazuje, że cykl koniunkturalny rynku
znajduje się w fazie silnego wzrostu

Top 10 most expensive locations by country / Najdroższe lokalizacje biurowe świata - ranking wg krajów
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2013 rank

2014
rank

country

city

location

occupancy cost
(€/sq.m/year)

Occupancy Cost
(US$/sq.ft/year)

poz. w
2013 r.

poz. w
2014 r.

kraj

miasto

lokalizacja

koszt najmu (eur/
mkw./rok)

koszt najmu (USd/
st.kw./rok)

1

1

UK

London

West End

2,122

271.61

2

2

Hong Kong

Hong Kong

Central

1,432

183.32

6

3

Russia

Moscow

CBD

1,092

139.80

7

4

China

Beijing

CBD

1,027

131.48

5

5

Japan

Tokyo

CBD (5 Central Wards)
(5 okręgów centralnych)

1,003

128.34

8

6

USA

New York

Midtown (Madison/5th Av.)
(Madison/Piąta Aleja

993

127.09

3

7

Brazil

Rio de Janeiro

Zona Sul

991

126.87

4

8

India

New Delhi

Connaught Place

959

122.73

10

9

France

Paris

CBD

895

114.58

9

10

Australia

Sydney

CBD

844

108.05

33

37

Poland

Warsaw

CBD

395

50.60
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vacancy rates, the office market is
becoming increasingly favourable
to tenants seeking ways to optimize
rental costs and upgrade their
leased space. Rents reductions
were mostly noted in central
locations, where prime headline
rents dropped to EUR 25/sq m/
month, a decline of around EUR
1.5 compared with those recorded
at the end of December 2012.
Landlords of existing buildings are
most likely to face rental declines,
as the competitive advantage of
projects under construction or
in the pipeline is hard to beat.”

Americas

Coming out of the double-digit
expansion seen in 2012, prime
rental growth in the Americas
region was much more subdued,
with an overall regional rise of just
1%. Rental performance in South
America in 2013 was slow, deriving
from muted growth in the key
markets of Argentina and Brazil.
Ongoing economic uncertainty
in both of these markets caused
occupier demand to ease and prime
rents to fall over the year.
Although both Ecuador
and Colombia saw burgeoning
demand over the year, it was
not enough to offset the rental
declines in these larger markets.
In the year ahead, South America
is likely to face more uncertainty,
with economic concerns affecting
business confidence in a number
of locations, although a steady rise

in stability across the region will be
seen as North America expands.
In the US, demand levels improved in 2013 as the economy
recovered quicker than expected.
Over the year, the US saw strong
leasing activity, with business
confidence improving as the year
progressed. However, rental performances were mixed across
the country, with New York (Downtown) and Boston outperforming
other markets. The outlook for
2014 is for the USA to continue to
see rental levels expand and thus
drive the overall regional growth
in the year ahead.
“ N e w Yo r k M i d t o w n
(Madison/5th Avenue) has reclaimed
its crown as the most expensive
office market in the Americas,” said
Ron Lo Russo, president, New York
tri-state region, Cushman & Wakefield. He added: “The Madison/5th
Avenue submarket is home to
many of the city’s trophy assets
which command higher asking
rents and is a desired location
for occupiers, like hedge funds
and private equity firms, willing
to pay triple-digit rents.”

Asia Pacific

Rental growth was largely flat
across Asia Pacific over the year,
with an overall regional rental
rise of just 2% in 2013. Economic
conditions were more fragile in
the first half of the year, although
growth in core markets of China
and Japan advanced as the year

siły negocjacyjnej najemców szukających optymalizacji kosztów
najmu lub poszukujących lepszego
standardu powierzchni. Redukcja
stawek czynszowych dotknęła
przede wszystkim powierzchnie
zlokalizowane w centrum miasta,
gdzie w najlepszych budynkach
stawki bazowe spadły do poziomu
25 EUR, czyli były o ok. 1,5 EUR
niższe niż na koniec grudnia 2012
r. Na spadki stawek czynszowych
szczególnie narażeni są właściciele
istniejących budynków, których
zdolność konkurowania z nowymi
projektami w budowie oraz planowanymi jest często ograniczona”.

Ameryka Północna
i Południowa

Po dwucyfrowych wzrostach
w 2012 r. tempo wzrostu stawek
czynszowych za najlepsze powierzchnie w obu Amerykach znacznie spowolniło do zaledwie 1 proc.
w skali całego regionu. W Ameryce
Południowej wynikało to z mniejszej
aktywności na najważniejszych
rynkach, tj. w Argentynie i Brazylii,
a utrzymująca się w obu tych krajach
niepewna sytuacja gospodarcza
spowodowała spadek zarówno
popytu wśród najemców, jak i czynszów za najbardziej atrakcyjne
powierzchnie.
Rosnący popyt w ciągu roku
w Ekwadorze i Kolumbii nie był
w stanie zniwelować spadków
czynszów na większych rynkach.
W 2014 roku może wzrosnąć nie-

Definicja
kosztów najmu
Łączne koszty najmu
uwzględniają czynsze,
opłaty eksploatacyjne
i lokalne podatki płatne
przez najemcę, co umożliwia
bezpośrednie porównanie
poszczególnych państw.

pewność w Ameryce Południowej,
a obawy o stan gospodarki mogą
ujemnie wpłynąć na optymizm
przedsiębiorców w wielu lokalizacjach. Niemniej jednak rozwój
gospodarczy Ameryki Północnej
przyczyni się do coraz większej
stabilności w całym regionie.
Popyt w Stanach Zjednoczonych
wzrósł w 2013 r. wobec szybszego
niż przewidywano tempa ożywienia
gospodarki – odnotowano wysoki
poziom aktywności na rynku najmu
oraz poprawę nastrojów w sektorze
przedsiębiorstw. Jednak wzrosty
czynszów nie były jednakowe we
wszystkich lokalizacjach kraju, przy
czym największe dotyczyły Nowego
Jorku (Manhattan) i Bostonu. W 2014
r. utrzyma się trend wzrostowy
czynszów w USA, co przełoży
się na wzrosty czynszów w skali
całego regionu.
Ron Lo Russo, prezes firmy
Cushman & Wakefield w regionie
stanów Nowy Jork, New Jersey
i Connecticut, powiedział: „Środkowy Manhattan (Aleje Madisona
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About
Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield is
the world’s largest privately‐
held commercial real estate
services firm. The company
advises and represents clients
on all aspects of property occupancy and investment, and has
established a preeminent
position in the world’s major
markets, as evidenced by its
frequent involvement in many
of the most significant property
leases, sales and management
assignments. Founded in 1917,
it has approximately 250 offices
in 60 countries, employing
more than 16,000 professionals. It offers a complete range
of services for all property
types, including leasing, sales
and acquisitions, equity, debt
and structured finance, corporate finance and investment
banking, corporate services,
property management, facilities management, project
management, consulting
and appraisal. The firm has
nearly $4 billion in assets
under management globally.
A recognised leader in local
and global real estate research,
the firm publishes its market
information and studies online
at www.cushmanwakefield.
com/knowledge.
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progressed. However, the region
is well represented in terms of
the most expensive office locations
on a global scale. Hong Kong
retained its position in second
place overall, Beijing came in
fourth position and Tokyo in fifth.
Asia Pacific’s performance in 2014
is anticipated to be similar to that
seen in 2013, with slow and stable
demand anticipated to keep rental
levels largely unchanged, albeit
with incentives becoming more
competitive.
For 2014, it is expected to remain
on course for continued growth,
slow but solid as last year, still
supporting occupier demand across
the region. The key economies of
China, Japan and Southeast Asia
are anticipated to drive the region
forward, with demand for office
space particularly in these countries
gaining momentum over the year.
John Siu, managing director
of Cushman & Wakefield in Hong
Kong, said: “While still relatively
soft, notably from larger occupiers,
demand for prime office space in
Hong Kong Central stabilised in
2013. As a result, rents declined
by only 1% last year. New supply
is extremely limited, but occupier
demand remains susceptible to
volatility in the financial sector
and global economy. Therefore,
we are expecting Hong Kong
Central rents to be stable in 2014.”
Source: Cushman & Wakefield

i Piąta) został ponownie najdroższym rynkiem powierzchni biurowych obu Ameryk. W okolicy Alej
Madisona i Piątej znajduje się wiele
bardzo prestiżowych nieruchomości
biurowych, w których czynsze
wywoławcze są wyższe niż przy
innych ulicach. Lokalizację tę cenią
sobie tacy najemcy jak fundusze
hedgingowe i firmy private equity,
które są gotowe płacić nawet
trzycyfrowe czynsze”.

Azja i Pacyfik

W 2013 r. czynsze w skali całego
regionu Azji i Pacyfiku wzrosły
o niecałe 2 proc. W pierwszej
połowie roku warunki gospodarcze
nie sprzyjały ożywieniu, ale drugie półrocze przyniosło wzrosty
na najważniejszych rynkach, tj.
w Chinach i Japonii. Niemniej jednak
w rankingu najdroższych lokalizacji
biurowych świata znalazło się szereg
miast tego regionu: Hongkong
utrzymał się na drugim miejscu,
Pekin uplasował się na czwartej
pozycji, a Tokio – na piątej. Podobnie jak w 2013 r. w bieżącym
roku czynsze utrzymają się raczej
na niezmienionym poziomie ze
względu na niewielki i stabilny
popyt na powierzchnie biurowe,
ale jednocześnie wzrośnie zakres
oferowanych najemcom zachęt.
Podobnie jak w 2013 r., w bieżącym roku utrzyma się niewielki,
ale trwały wzrost gospodarczy,
co przełoży się na wzrost popytu
wśród najemców w całym regionie

Azji i Pacyfiku. Głównym motorem
ożywienia będą najważniejsze
gospodarki regionu, czyli Chiny,
Japonia i kraje Azji Południowo-Wschodniej, w których popyt
na powierzchnie biurowe wzrośnie
w ciągu roku najbardziej.
John Siu, dyrektor zarządzający
biura firmy Cushman & Wakefield
w Hongkongu, powiedział: „W ubiegłym roku popyt na najbardziej
atrakcyjne powierzchnie biurowe
w hongkońskiej dzielnicy Central,
zwłaszcza ze strony większych
najemców, ustabilizował się pomimo utrzymującej się tendencji
zniżkowej. Z tego względu czynsze
spadły w 2013 r. tylko o 1 proc.
Podaż nowej powierzchni jest
bardzo ograniczona, a popyt jest
nadal bardzo wrażliwy na wahania
na rynkach finansowych i w światowej gospodarce. W związku
z tym w bieżącym roku czynsze
w dzielnicy Central pozostaną
na stabilnym poziomie”.
źródło: Cushman & Wakefield

O firmie
Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield jest
wiodącą na świecie firmą świadczącą usługi doradcze na rynku
nieruchomości komercyjnych.
Reprezentuje klientów na każdym etapie procesu najmu
i inwestycji w nieruchomości
oraz cieszy się silną pozycją
na najważniejszych rynkach
świata, o czym świadczy udział
firmy w wielu istotnych transakcjach nieruchomościowych.
Firma Cushman & Wakefield
została założona w 1917 r. i obecnie zatrudnia ponad 16 000
pracowników w 250 biurach w 60
krajach. Oferuje pełen zakres
usług dotyczących wszystkich rodzajów nieruchomości
na całym świecie, w tym usług
w zakresie najmu, sprzedaży i zakupu, finansowania dłużnego,
kapitałowego i strukturyzowanego, bankowości inwestycyjnej i doradztwa finansowego
dla przedsiębiorstw, usług
korporacyjnych, zarządzania
nieruchomościami, obiektami
i projektami, doradztwa i wyceny. Firma Cushman & Wakefield
zarządza aktywami o wartości
prawie 4 mld USD. Jest uznanym
liderem w dziedzinie badań
rynków nieruchomości oraz
publikuje informacje i badania
rynkowe na stronie www.cushmanwakefield.com/knowledge.

Only 130 km from Warsaw, in the beautiful historical park covering the area of 10 hectares, there is the Odrowąż Palace from the 16th century,
along with the Plater's Stable from the 19th century and the Castle Thermal Baths. Our guests will find here the first in Poland swimming pool
without chlorine with crystal clear Grander's revitalized water and nanosilver, which is an ideal solution for allergy sufferers.
This magical place offers accommodation in 60 hotel rooms with a wellness program. Our guests are offered:
Poland's only rooms with Ofuro barrels for Japan style deep baths, luxury SPA with energetic procedures, water golf, horse stable,
Tibetan gongs concerts, Vital Village® SPA, Meditation Garden with the Stone Ring of Power and Horus Pyramid.
Manor House SPA – The Odrowąż Palace
26-510 Chlewiska • tel./fax : +48 48 628 70 61, +48 607 195 315 • www.manorhouse.pl e-mail: chlewiska@manorhouse.pl

local brands and products
FIŃSKIE FLAGOWE PRODUKTY, CZYLI KULTURA, PRZYRODA I WZORNICTWO

All-time top 12
Finnish design products
Here is our own Top 12 list of Finnish design innovations that have contributed to the world’s wellbeing
– physical, mental or spiritual – by making
daily life easier and more enjoyable.
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Finlandię, jej koloryt i kulturę, światopogląd jej
mieszkańców, można zrozumieć przez kilka „flagowych” produktów i zjawisk, które dobrze ją określają.
Przedstawiamy subiektywną listę powszechnie znanych
12 fińskich „specjalności”.

local brands and products

1

Sauna

Sauna

Forget expensive spa and fitness club memberships.
The Finnish sauna is the quintessential temple of
physical and mental relaxation. Here, you can cleanse
body and soul by sweating away stress and impurities,
emerging revitalised from the soothing hot steam.
There are city versions for apartment dwellers and hotel
guests, but a lakeside or seaside sauna flanked by
Finnish forest offers the best experience of all.

Sauna fińska jest kwintesencją relaksu fizycznego
i psychicznego. Istnieją oczywiście jej wielkomiejskie
odmiany, ale sauna nad jeziorem lub morzem, czy
w otoczeniu lasu oferuje najpiękniejsze doznania dla
ciała i ducha

Dish-drying cupboard

Kuchenny ociekacz do naczyń

3

Fiskars orange-handled scissors

Nożyczki Fiskars
z pomarańczowymi uchwytami

4

Artek Stool 60 by Alvar Aalto

Photo: VisitFinland

Photo: Kaisa Siren/Lehtikuva

Photo: Fiskars

2

Developed by Maiju Gebhard for the Finnish
Association of Work Efficiency in the mid-1940s to
eliminate manual drying of dishes, the dish-drying
cupboard makes sense on so many practical levels.
Placed above the kitchen sink, this space saver
represents the perfect example of form following
function, not to mention sustainability for today’s
environment – no oil, electricity or batteries needed.

Trademarked in 1967 and on the cutting edge
ever since, Fiskars scissors have registered sales of
more than one billion to date. Many Finnish families
have a pair that’s been around for more than 40
years – and they still work like magic.

Marking its 80th anniversary in 2013, the threelegged modern classic has been copied endlessly
since its debut. You can dress it up, dress it down,
stack a set in the corner of a room to save space or
use one as a coffee table, bookstand or nightstand.

Opracowany przez Maiju Gebhard dla Finnish
Association of Work Efficiency (Fińskiego Stowarzyszenia
Wydajności Pracy) w połowie 1940 roku. Element
niezwykle praktyczny i obecny niemal w każdej kuchni
– eliminuje konieczność wycierania naczyń, a przy okazji
działa prosto i ekologicznie - bez użycia paliwa, energii
elektrycznej czy baterii.

Zarejestrowane pod znakiem towarowym w 1967 r. ,
od tego czasu sprzedano ponad miliard ich egzemplarzy.
Wiele fińskich rodzin posiada parę tych właśnie nożyczek,
które służą znakomicie od ponad 40 lat.

Stołek „Artek Stool 60”
projektu Alvara Aalto

Projekt ten obchodzi w 2013 roku 80-lecie swojego
istnienia, w trakcie którego był kopiowany w niezliczonych
ilościach. Ten klasyczny mebel, z charakterystycznymi
trzema nogami może być używany zarówno jako stołek,
szafka nocna czy prosty stolik na książki.

Photo: Tuomas Uusheimo/Artek

5

Clean water

Czysta woda

The Moomins

Muminki

Where else in the world are the lakes so clean
that you can take a drink of water while you swim?
Or drink it straight from the tap, unfiltered, just
because it’s so delicious? Finland boasts close to
200,000 lakes. Those that had been polluted were
cleaned up by a concerted effort starting some 50
years ago, and today the country is a world leader
in R&D on water use and purification. Even here,
design is at work.

Czy jest na świecie inne miejsce, w którym woda
w jeziorach jest tak czysta, że można ją pić jednocześnie
w niej pływając? Albo napić się jej prosto z kranu
tylko dlatego, że ma tak doskonały smak? Finlandia
ma prawie 200 tysięcy jezior i jest światowym liderem
w dziedzinie badań i rozwoju dotyczących użytkowania
i oczyszczania wody.

Photo: Tea Karvinen/VisitFinland

6

WFirst appearing in the 1940s, author and illustrator
Tove Jansson’s loveable yet refreshingly real Moomin
characters attract fans of all ages. They’ve shown
up in children’s books, comic strips, animations
and spin-offs ranging from stuffed toys to lunchboxes.
The Moomins continue to retain their sense of quality
appeal despite their global best-selling status.

Od kiedy pojawiły się w 1940 roku, powołane do życia
przez pisarkę, malarkę i ilustratorkę Tove Jansson,
sympatyczne i pełne świeżości postaci Muminków
niezmiennie przyciągają fanów w każdym wieku.

Photo: Moomin Characters Ltd
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7

Linux

Linux

Marimekko

Marimekko

Graphic paper

Papier graficzny

Reflectors

Odblaski

Angry Birds

Angry Birds

Nokia mobile phones

Telefony komórkowe Nokia

The world’s leading free and open source operating
system was developed by Linus Torvalds back in
1991 – well before people realised that collaborating
and sharing things for free would be the future.

Wiodący na świecie, darmowy system operacyjny
został opracowany przez Linusa Torvaldsa w 1991
roku - na długo zanim ludzie zdali sobie sprawę, że tak
istotne w przyszłości staną się współpraca i darmowe
dzielenie się pewnymi dobrami.

Photo: Aki-Pekka Sinikoski/TAF

8

For many, the word Marimekko is synonymous
with design. Their bright colourful prints represented
a fresh, new way of dressing and decorating when they
debuted in 1951, and they still do today. Marimekko
continues to open stores around the world and form
partnerships with other international brands.

Powszechnie wiadomo, że marka Marimekko jest
synonimem dobrego designu. Styl w którym dominują
żywe i kolorowe symbole reprezentował nowy, świeży
sposób ubierania się i dekorowania pomieszczeń, od
kiedy zadebiutował w 1951 roku - nadal jest niezwykle
popularny. Marimekko otwiera sklepy na całym świecie
i tworzy partnerstwa z innymi międzynarodowymi
znanymi markami.

Photo: VisitFinland

9

Finland is a world leader in graphic paper. There’s
a good chance that the glossy magazine or brochure
that you’re reading, the labelling on your product
or the carton that forms its package (for example,
Veuve Cliquot Champagne or Red Bull energy drink)
came from a Finnish company that uses sustainable
forestry and production practices.

Photo: UPM

10
Photo: Jussi Nukari/Lehtikuva

Photo: © Rovio

11
12

Photo: Vesa Moilanen/Lehtikuva
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Reflectors were invented in 1955 when Arvi Lehti
purchased a plastic injection moulding machine
to produce items including reflectors for horse
carts and carriages so that they would be visible
and safe in the dark. Today, pedestrian reflectors
are award-winning design items that enjoy great
popularity, especially in dark, Nordic winter conditions. They can be worn as armbands or attached
to jackets, backpacks or baby carriages – there are
even reflective dog collars.

Rovio Entertainment’s Angry Birds video game
franchise is one of the biggest mobile app success
stories in the world; with more than one billion
downloads across all platforms, and has given
many hours of playing pleasure to kids of all ages.
(By the way, the game Clash of Clans, a game by
Supercell, another Finnish company, may well be
the one to overtake Angry Birds.)

Despite Nokia’s recent difficulties, not so long ago Nokia
mobile phones were innovative and ground-breaking
and the company was at the forefront with devices
such as the Communicator series (1996–2007), one of
the first palmtop computers. Nokia helped put Finland
on the international map, and now its former employees
are founding numerous innovative startups, including
Jolla, a new competitor on the mobile device market.
Source: SPCC.pl/ finland.fi

Finlandia jest światowym liderem w produkcji papieru
graficznego. Jest wielce prawdopodobne, że błyszczący
magazyn lub broszura, którą aktualnie czytamy, etykieta
danego produktu czy też karton z którego zrobiony jest
wielopak (tak jak np. w przypadku szampana Veuve
Cliquot lub napoju energetycznego Red Bull) pochodzi od
fińskiej firmy, która wykorzystuje przy jego wytwarzaniu
praktyki zrównoważonego rozwoju dotyczące zarówno
produkcji jak i ochrony obszarów leśnych.

Odblaski zostały wynalezione w 1955 roku, kiedy Arvi
Lehti rozpoczął produkcję odblaskowych elementów
przeznaczonych dla wozów konnych, tak by były widoczne
i bezpieczne w ciemności. W dzisiejszych czasach odblaski
dla pieszych są często nagradzanymi designerskimi
gadżetami, które cieszą się dużą popularnością, zwłaszcza
w zimowych i ciemnych skandynawskich warunkach.
Mogą być noszone jako opaski lub doczepiane do ubrań,
plecaków i wózków dla dzieci – dostępne są także
odblaskowe obroże dla psów.

Gra Angry Birds firmy Rovio Entertainment to jeden
z największych sukcesów aplikacji mobilnych na świecie.
Do tej pory gra odnotowała ponad miliard pobrań
na wszystkich platformach.

Telefony komórkowe tej firmy przez długi czas
uznawane były za innowacyjne i przełomowe. Nokia
trafiła do czołówki światowych producentów urządzeń
nowych technologii, dzięki serii Communicator (19962007), jednych z pierwszych komputerów typu palmtop.

Źródło: SPCC.pl/ finland.fi Opracowano na podstawie artykułu autorstwa Katja Pantzar
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STOP

and experience
beautiful

Jak zwiedzić Paryż w 12 godzin ?! Nawet jeśli
nie masz zbyt wiele czasu na zwiedzanie
Paryża, nie musisz się tym martwić. Oferujemy Ci krótki przewodnik po tej niezwykłej
francuskiej stolicy. Przekonaj się co ma ona
do zaoferowania swoim turystom.

photo: B&O images

PARIS

How to visit Paris in 12 hours ?! Even if you
don’t have so much time to do sightseeing
in Paris, you don’t need to be upset. We
will offer you a quick guide through this
amazing French capital and discover what
it has to offer its tourists.
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Already in the centre:

1

Start with the major attractions,
with the most famous which
is of course the Eiffel Tower. It
has a breath taking view from
the first glance, with a height of 324
meters. This gorgeous landmark is
surrounded with beautiful parks
and fountains with many sculptors.
Reserve about 1,5 hour to take
some nice pictures around, take
a walk in the parks
Metro station Trocadero (line 6
or 9) – the best view on the Eiffel
Tower

2

Our next stop is going to be an
absolute must see: Triumphal
Arch. To get there you can use
the underground, for example
line 6 directly from Eiffel Tower
(Trocadero station). The biggest
Triumphal Arch in the world, with
12 alleys which spread around in
different directions. Going under
the ground you can approach

Bez względu na to na jakim lotnisku wylądujesz, do centrum miasta
można dostać się lokalnym pociągiem
lub autobusem. Są one znacznie
tańsze w porównaniu do taksówek
i również dość wygodne. Jeśli masz
ze sobą dużą ilość bagażu, możesz
go zostawić w przechowalni bagażu
na lotnisku. Obsługa jest szybka , pewna i dość przystępna. Jeśli przyjeżdżasz
do Francji autokarem lub pociągiem,
prawdopodobnie zatrzymasz się
na stacjach w pobliżu centrum.
Zarezerwuj około 2 godzin aby
odebrać swój bagaż z lotniska ,
zapłacić za zakwaterowanie w hotelu
lub hostelu, w dowolnym miejscu
w mieście, zaletą tego miasta jest
dobry system komunikacyjny.
W szczególności polecamy transport
podziemny - metro (16 szybkich linii,
około 300 stacji). Zapytaj w recepcji lub
informacji turystycznej o przewodnik
po liniach metra. To obowiązkowy
atrybut każdego turysty w Paryżu (
śledź linie metra poprzez ich kolorystyczne oznaczenia na mapie:) )

Będąc już w centrum:

1

Zacznij od głównych atrakcji,
z których najbardziej znana jest
oczywiście Wieża Eiffla. Od pierwszego wejrzenia zapierająca dech
w piersiach, o wysokości 324 metrów.
Ten wspaniały punkt otoczony jest
pięknymi parkami i fontannami
z wieloma rzeźbami . Zarezerwuj
około 1,5 godziny aby zrobić kilka
ładnych zdjęć w okolicy i wybrać
się na spacer po parku.
Stacja metra Trocadero ( linia 6
i 9) - najlepszy widok na Wieżę Eiffla

2

Naszym następnym przystankiem
będzie absolutny must see: Łuk
Triumfalny. Aby się do niego dostać
można skorzystać z metra, na przykład
linii 6, bezpośrednio spod Wieży Eiffla
( stacja Trocadero ). Jest to największy
na świecie Łuk Triumfalny, otoczony
12 alejami, rozprzestrzeniającymi się
w różnych kierunkach. Korzystając
z przejścia podziemnego można
zbliżyć się do łuku przy jednoczesnej

photo: B&O images

No matter the airport by
which you arrive, to get to the city
centre you can take a local train
or bus. They are much cheaper
in comparison to taxis and quite
comfortable too. If you have many
pieces of luggage you can leave
them at the baggage deposit at
the airport, the service is fast , sure
and quite affordable. If you come
to France by coach or train, you
will probably stop in the stations
close to the center.
Reserve about 2 hours to collect
your baggage from the airport,
pay for accommodation in a hotel
or hostels anywhere in the city,
the good thing about this city
is the good communication system. We recommend especially
the underground transport (fast
16 lines, about 300 stations). Ask
at the reception desk or tourist
information for metro guide . This
is a must have for every tourist in
Paris (follow metro lines by their
colours on the map:))
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up to the arch beside seeing
the photo exhibition showing
the history of this monument.
Reserve about 1 hour for this
beautiful landmark.

3

If you come to Paris during
nice weather we recommend
you to take a walk from Triumphal
Arch towards the amazing Avenue
Des Champs – Elysees (it is one of
the linking alleys). This big street is
full of luxury shops and boutiques,
cafes and restaurants. It is very
popular place both among French
and tourists. It is a good time to take
a lunch or dinner before continuing
the trip. We recommend you to have
a look at the restaurant’s menus
and choose something delicious
from local cuisine. Reserve about
2 hours for a walk and dinner or
lunch in the nearby restaurant.

4

5

From Louvre you can easily get
to places like your hotel using
metro lines. No matter where your
hotel is based give your self like 30
minutes to get there. Depending
how your itinerary looks like you
can rest and take a quick supper
at the hotel and then head to
the airport, bus or train station
(altogether about 2 hours and 30
minutes).
You made it, Paris in 12 hours,
it is really possible! You have seen
everything what every tourist
should see beside having time to
eat, rest and enjoy the attractions
without haste. Stay with us for
more tips about quick journeys
around the world.

możliwości obejrzenia wystawy fotograficznej przedstawiającej historię
tego monumentu. Zarezerwuj około
1 godziny na ten przepiękny zabytek.

3

Jeśli przyjeżdżasz do Paryża w czasie
ładnej pogody polecamy wybrać
się na spacer spod Łuku Triumfalnego
w stronę wspaniałej Avenue des
Champs - Elysees ( jest to jedna z łączących alei ). Ta duża ulica jest pełna luksusowych sklepów i butików, kawiarni
i restauracji. Jest to bardzo popularne
miejsce zarówno wśród Francuzów
jak i turystów. Jest to również dobry
moment na lunch lub kolację przed
kontynuowaniem podróży. Zalecamy
bliższe przyjrzenie się menu restauracji
oraz wybranie czegoś smakowitego
z lokalnej kuchni. Zarezerwuj około 2
godzin na spacer i kolację lub obiad
w pobliskiej restauracji .

4

Będąc wciąż w pobliżu Łuku
Triumfalnego chodźmy odwiedzić
jedną z kolejnych, głównych atrakcji
Paryża - Luwr. Można skorzystać
z metra spod łuku do Palais Royal
Musee du Louvre. Wspaniała piramida
znajdująca się na głównym dziedzińcu

Luwru jest równocześnie wejściem
do muzeum. Wokół można łatwo
dostrzec piękny kompleks ogrodowy
kierujący się w stronę “Paris Eye “
(koła widokowego ). Zarezerwuj
około 2 godzin i 30 minut, aby dostać
się na miejsce, spacer, odpoczynek
i zakup pamiątek.

5

Spod Luwru można łatwo dostać
się do takich miejsc jak hotel, korzystając z linii metra. Bez względu na to
gdzie znajduje się Twój hotel, przeznacz
około 30 minut, aby się tam dostać.
W zależności od tego, jak wygląda Twój
plan podróży możesz odpocząć i zjeść
szybką kolację w hotelu, a następnie
udać się na lotnisko, stację autobusową
lub kolejową ( łącznie około 2 godzin
i 30 minut ).
Zadanie wykonane, Paryż w ciągu
12 godzin, to jest naprawdę możliwe!
Widziałeś wszystko, co każdy turysta
powinien zobaczyć, mając czas
na posiłek, odpoczynek i podziwianie
atrakcji bez zbędnego pośpiechu.
Zostań z nami, aby uzyskać więcej
wskazówek na temat szybkich podróży po całym świecie.
B&O team

photo: B&O images

Being still around the Triumphal
Arch let’s go and visit one of
another major attraction in ParisLouvre. You can take a metro from
arch to Palais Royal Musee du
Louvre. Gorgeous pyramid located

on the main courtyard of Louvre
is also the entrance to the museum. Around you can easily see
the beautiful garden complex
heading towards the “Paris Eye”
(big wheel). Reserve about 2 hours
30 minutes to get to the place,
walk around, rest and buy some
gifts.
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TURYSTYKA BIZNESOWA W POLSCE

Business Tourism
in Poland
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Business Tourism in Poland has begun to play an
increasing and more significant role. It is a very
important factor which supports the growth of the polish
economy. It is not difficult to observe nowadays an
intense number of business tourists visiting Poland
every year. Located at the heart of Europe, stable
political, social and economical situation joint with
hospitality and polish openness. It seems to be a perfect
place for a business meeting.

Turystyka biznesowa w Polsce zaczęła odgrywać coraz
większą i znaczącą rolę, co jest ważnym czynnikiem dla
rozwoju polskiej gospodarki. Nie trudno zaobserwować,
że każdego roku odwiedza Polskę ogromna rzesza
turystów. Ulokowanie w sercu Europy, stabilność
ekonomiczna, jak i społeczno - polityczna współgrają
razem z polską gościnnością i otwartością. Dla wielu
osób Polska wydaje się być znakomitym miejscem na
organizowanie spotkań biznesowych.

Constant development
and growth of the hotel industry
and tourism bases keep the drive
for “meeting industry”. All of them
are equipped with all necessary
amenities needed to prepare
a successful business stay for upcoming visitors. The hotel services,

Polski przemysł „business meetings” jest napędzany ciągłym rozwojem gospodarczym i powiększającą się bazą hotelarsko - turystyczną,
która wyposażona jest odpowiednio
we wszelkie udogodnienia, niezbędne
do przygotowania udanego pobytu
biznesowego dla wymagających

being on a very high level, is so
much cheaper than in western
European countries, which works
as an advantage. Foreign businessmen willingly choose polish major
cities for organising a business
conference, seminar or assembly.
Now Poland is very popular among

gości. Usługi hotelarskie w Polsce,
będące na odpowiednio wysokim
poziomie, są znacznie tańsze, niż
w krajach Europy zachodniej, co działa
na korzyść dla kraju. Zagraniczny
biznes chętnie wybiera największe,
polskie miasta, aby organizować tam
konferencje biznesowe, seminaria czy
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tourists representing business of
new, high technologies.
There are plenty of options to
pick from. Coastal city Gdansk,
historic tourist destination Krakow,
lively capital Warsaw or full of
attractions Wroclaw and Poznan.
Polish directions compete towards
position of a leader in the European
region.
It is important to bear in mind
that Poland provides full support
for business tourists. It contains
a different kinds of fast and modern
transportation possibilities. Airports
and railways stations localised in
all major cities and towns. There
are disposable various centres
and establishments as tourism
information, translation offices,
catering, florist, currency exchange

etc. After a busy day we recommend
some of relaxing, re-creative ways
of spending time. Most of big hotels
are furnished with Spa & Wellness
centres, swimming pools, sauna,
gyms and Jacuzzi. Everybody can
find something for him or herself
in diverse types of restaurants, bars
and cafes, serving cuisines from
all over the world. Among others
great polish specialities.
Poland builds its good reputation through successful marketing
campaigns and advertisements.
You can find everything that you
need to organise your business
event. The triumph of EURO 2012
is one of the best examples. That
was not only an exciting sport event
but also meeting area for many
influential business personalities.
spotkania. Polska cieszy się największą popularnością wśród turystów
reprezentujących, w szczególności
branżę nowych technologii.
Znajduje się tutaj mnóstwo opcji
– od nadmorskiego Gdańska, historycznego Krakowa, tętniącej życiem
stolicy – Warszawy, czy też pełnych
atrakcji miast takich, jak Wrocław
i Poznań. Polskie, największe miasta
walczą o pozycję lidera w regionie.
Ważną kwestią, o której należy
pamiętać, jest szerokie wsparcie
ze strony Polski dla turystów
biznesowych, co objawia się np.
w różnorakich możliwościach wyboru
nowoczesnych środków transportu.
Dla przykładu – lotniska i dworce
kolejowe zlokalizowane są we
wszystkich największych, polskich
miastach. Do dyspozycji turystów są
min. biura informacji turystycznej,
biura tłumaczeń, usługi cateringowe,
florystyka, kantory wymiany walut itd.
Po zakończeniu dnia ciężkiej pracy,

można odpocząć i zrelaksować się,
korzystając z różnorodnych usług
rekreacyjnych. Większość dużych
hoteli jest zaopatrzona w centra Spa
& Wellness, baseny, Jacuzzi, saunę
i siłownie. Oprócz tego, każdy może
znaleźć coś dla siebie w dostępnych
barach, restauracjach, kawiarniach,
serwujących dania z kuchni regionalnej oraz światowej. Między innymi
polskie specjały.
Polska buduje swoją dobrą
reputację, dzięki skutecznym kampaniom marketingowym i reklamom,
przekazując, iż można tu znaleźć
wszystko co jest konieczne, aby
zorganizować event biznesowy.
Triumf po organizacji EURO 2012 jest
jednym z najlepszych przykładów.
Było to nie tylko wielkie, sportowe
wydarzenie, lecz także możliwość
do spotkań dla wielu wpływowych
osobistości ze świata biznesu.
Wystawy oraz eventy coachingowe i korporacyjne są znakomitą
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Displays, coaching or corporate
events are always a good chance to
extend a network of professional
connections in the business world.
This middle - east country
consequently uses its ability to
prepare and host different fairs
and happenings. It also gives
a possibility for an integration
and intercultural dialogue between
different business representatives.
All it comes to the conclusion that
hostage of business trips and incentive voyages are something that
this country wants to master to
the perfection.
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szansą, aby rozszerzyć swoją sieć
kontaktów w świecie biznesu.
Polska, kraj Europy środkowo wschodniej, konsekwentnie korzysta
ze swoich możliwości organizacji
i pełnienia funkcji gospodarza wszelakich targów i konferencji, co też daje
szerokie możliwości na integrację
i między kulturowy dialog pomiędzy różnymi przedstawicielami ze
świata biznesu. Wszystko to wiedzie
do konkluzji, iż Polska znając wartość
turystyki biznesowej, chce opanować
tę gałąź usług do perfekcji i jest
na dobrej drodze żeby tego dokonać.
B&O team
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Business Vocabulary
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Suomi

English

Dansk

Kirjanpitäjä

Accountant

Bogholder

Asianajaja

Lawyer

Advokat

Vastaanottovirkailija

Receptionist

Receptionist

Myyntiedustaja

Sales representative

Salgsrepræsentant

Ryhmän jäsenet

Group members

Gruppemedlemmer

Työpiste

Work station

Skrivebord

Voinko auttaa?

Business meeting

Forretningsmøde

Kokous

Stapler

Klipsemaskine

Nitoja

Contract

Kontrakt

Sopimus

Chair

Stol

Tuoli

Waiting room

Venteværelse

Odotushuone

Stationery

Kontorartikler

Paperitavara

Computer

Computer

Tietokone

Employee

Arbejdstager

Työntekijä

Employer

Arbejdsgiver

Työnantaja

Boss

Chef

Pomo (informal) / Esimies (formal)

Excuse me

Undskyld mig

Herra/Rouva/Neiti

May I have a word?

Kan vi tale sammen

Pahoitteluni

In my opinion...

I følge mig..

Voisimmeko vaihtaa pari sanaa?

What do you think of...?

Hvad synes du om..?

Minun mielestäni...

I agree with you.

Det er jeg enig med dig i.

Mitä mieltä olet...?

I do not agree with you.

Det er jeg ikke enig med dig i.

Olen samaa mieltä kanssasi.

He/she is on his/her way.

Han/hun er på vej.

Olen eri mieltä kanssasi.

Delay

Forsinket

Hän on tulossa.

How was your journey?

Hvordan gik din rejse?

Viivästys

Exactly!

Præcis!

Miten matkasi meni?

Could you explain to me...?

Kunne du venligst forklare mig..?

Täsmälleen!

Good morning/evening?

Godmorgen/godaften

Voisitko selittää minulle...?

How are you?

Hvordan går det?

Hyvää huomenta/iltaa

Hello

Hej

Miten menee?

She/he is out of office.

Han/hun er ikke at træffe.

Hei / Moi

I am sorry/afraid...

Jeg beklager.

Hän on poissa toimistolta.

I have an appointment.

Jeg har en aftale

Olen pahoillani... / Pahoin pelkään...

Would you like sth to drink?

Kan jeg byde på noget at drikke?

Minulla on sovittu tapaaminen.

Please, have a seat.

Værsågod at sætte Dem ned.

Haluaisitko jotain juotavaa?

Can I help you?

Kan jeg vlære behjælpelig?
/Kan jeg hjælpe med noget?

Ole hyvä, istu alas.

Sir/Madame/Miss

Hr./Frue/Frøken (frk)

Premium
comfort
Safety
For those looking for premium comfort

in Warsaw area, Konstancja is the ultimate
choice.

Recreation

areas, kids’ playgrounds,
American school and shopping facilities are
all within walking distance. Konstancja’s
houses will enchant you with modern
interiors and spacious terraces. There is
also private park for your convenience.

See konStancja’S

laSt available
ouSeS in our offer

H

Sales Office on site:

www.konstancja.pl

Konstancin-Jeziorna,

tel.: +48 22 716 01 77

2 Leonarda da Vinci Street

