Warszawa, 26 kwietnia 2019

Design & Build – dlaczego warto oddać biuro w ręce jednego wykonawcy
i jak go wybrać?

Aranżacja biura to nie lada wyzwanie. Chcąc stawić mu czoła i wyjść zwycięsko, najlepiej skorzystać
z pomocy profesjonalistów. Jak wybrać wykonawcę, który nie tylko zrozumie nasz biznes i model
codziennej pracy w biurze, ale także strategię wizerunkową oraz psychologię pracowników? Sukces
zagwarantuje nam Holistyczne i kompleksowe podejście do wykonywanego projektu. Na co zwrócić
uwagę przy wyborze realizatora biura w modelu Design & Build?
Dzięki modelowi Design & Build możemy w sposób wygodny zapewnić sobie swobodny, szybki i
skuteczny rozwój projektu przestrzeni biurowej. Zamiast wielu wykonawców stawiamy wówczas na
kompleksową obsługę i stałe doradztwo u jednego, który zajmie się zarówno koncepcją, projektem,
wykonawstwem i nadzorem.
Design & build – przewiduj ryzyko i realizuj plany
Wnętrze biurowe nie jest przestrzenią łatwą aranżacyjnie, ponieważ poza kwestiami wizualnymi
jesteśmy zobowiązani wypełnić przestrzeń wieloma praktycznymi rozwiązaniami, umożliwiającymi
codzienną pracę - idealnie dopasowanymi do modelu i specyfiki funkcjonowania danej firmy. Ważne
jest, aby już od samego początku potraktować nasze przedsięwzięcie jako całość. Począwszy od
koncepcji projektu, poprzez nadzór, stałe doradztwo, aż do kwestii wykończeniowych – mówi Mateusz
Laskowski, członek zarządu Forbis Group – dzięki modelowi Design & Build możemy już na samym
początku współpracy, w fazie projektowania przewidzieć ewentualne opóźnienia, czy dodatkowe
wydatki. Dzięki temu modelowi uwaga skupia się nie tylko na estetyce rozwiązań, ale także na
funkcjonalności i możliwości realizacji projektów przez wykonawców. Znacząco usprawnia to
komunikację i co najważniejsze oszczędza czas – nie musimy poszukiwać kolejnych podwykonawców
na własną rękę.
Polityka firmy
Jak powszechnie wiadomo, w projektowaniu biura nie liczy się sam wygląd i nowoczesny design.
Kluczową rolę odgrywa zrozumienie specyfiki branży i potrzeb jej pracowników. Wybierając
wykonawcę w modelu Design & Build musimy mieć pewność, że rozumie on jaka jest filozofia naszej
marki – jako firmy i jako pracodawcy. Do naszych zadań należy wspieranie klienta w rozwoju jego
biznesu, a co za tym idzie zrozumienie jego potrzeb. Nasze projekty muszą być spójne ze strategią firmyzarówno pod kątem finansowym, jak i wizerunkowym – mówi Marcin Powierza, członek zarządu Forbis
Group. – Przed podjęciem każdego zlecenia szczegółowo zagłębiamy się w perspektywę i plany
inwestora, tym samym unikając jakichkolwiek nieporozumień.
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Holistyczne podejście
W tworzeniu przestrzeni biurowej bardzo ważne jest świadome podejście do całego procesu klienta,
czyli firmy zlecającej projekt. Pierwszym, podstawowym krokiem powinno być wyznaczenie kierunku,
w którym organizacja chce podążać. Bywa, że moment zmiany siedziby lub aranżacji dotychczasowego
biura to dobry czas, aby dana firma przeanalizowała, a czasem nawet przewartościowała swoje
podejście do biznesu – mówi Mateusz Laskowski z Forbis Group – Pracując w modelu Design & Build
jesteśmy dla naszego klienta nie tylko autorem projektu, ale także „strażnikiem” zgodności idei z
samym procesem realizacji. Klient może liczyć na nasze wsparcie na każdym etapie realizacji. Tym
właśnie charakteryzuje się holistyczne podejście projektowe – dodaje.
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