NOWOCZESNY
K O M P L E K S
MIXED-USE
NAJWYŻSZY
Ł Ó D Z K I
BIUROWIEC
PRESTIŻOWA
LOK ALIZ ACJA
W CENTRUM
R E S TA U R A C J E
5 0 0 0 0
PODRÓŻNYCH
F I T N E S S
GRILL & BAR
H A M P T O N
B Y H I LT O N

2

3

Hi Piotrkowska to wielofunkcyjny kompleks typu
mixed-use, który powstał w Łodzi, przy centrum przesiadkowym Piotrkowska Centrum. Inwestycję tworzą
dwa budynki o łącznej powierzchni biurowej 21 tys. m2
klasy A+ oraz 5 tys. m2 powierzchni handlowo-usługowej. Pierwszy z budynków kompleksu to dwudziestopiętrowa wieża o wysokości 82 m, która zyskała
status najwyższego łódzkiego biurowca. To także nowa
siedziba Oddziału 1 PKO Banku Polskiego w Łodzi oraz
kolejna lokalizacja biur serwisowanych i centrum konferencyjnego New Work. Drugi, pięciopiętrowy budynek kompleksu przylega do pierzei ulicy Piotrkowskiej
i stworzy kameralną powierzchnię biurową, połączoną
z ofertą gastronomiczną na parterze. Dopełnieniem
funkcji projektu Hi Piotrkowska jest rozpoznawalna
na całym świecie marka Hampton by Hilton.
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EXCELLENT

Dzięki swym różnorodnym funkcjom
Hi Piotrkowska wzbogaca ofertę biurową,
handlową i usługową centrum Łodzi. Marki, które zdecydowały się otworzyć swój lokal w inwestycji Hi, to: kawiarnia Starbucks,
drogeria Rossmann, automatyczny klub fitness Just GYM i sklep Żabka. Wśród najemców znalazły się także Delikatesy Fabryczne,
piekarnia i apteka. Budynek hotelu połączony
jest z najwyższym biurowcem kompleksu Hi
i posiada w ofercie 149 pokoi, trzy sale konferencyjne, całodobową, w pełni wyposażoną
siłownię oraz ponad dwumetrowe łóżka dla
sportowców. Wraz z hotelem Hampton by Hilton oraz kliniką medyczną kompleks Hi stanie
się doskonałym miejscem dla rozwoju biznesu
oraz atrakcyjnym punktem zakupowym w pre-

Źródło: Arecki Photo Video
(Arkadiusz Leśniewski).
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Nieprzypadkowo lokalizacja Hi zyskała
miano serca Europy. To właśnie w Łodzi znajduje się europejska brama Szlaku Jedwabnego.
Regularnie kursujący pociąg towarowy na trasie Łódź-Chengdu (Chiny) pokonuje odległość
10 tys. km. Podróż z Polski trwa od 12 do 14 dni.
Do międzynarodowego lotniska, które obsługuje zarówno ruch pasażerski, jak i towarowy,
z centrum Łodzi można dojechać autem w ciągu
10 minut. Ten międzynarodowy port lotniczy obsługuje loty prywatne, loty VIP-ów oraz Cargo.
Strategiczne skrzyżowanie tras:
A1 (E75) Norwegia-Grecja
A2 (E72) Wielka Brytania-Rosja
S8 w kierunku Wrocławia
S14 (Zachodnia Obwodnica Łodzi)
– inwestycja w przygotowaniu

W 2022 roku planowane jest oddanie do użytku
tunelu średnicowego. Połączone zostaną stacje Łódź Żabieniec i Łódź Kaliska z dworcem
Łódź Fabryczna. Nowe połączenie biegnące
w 7-kilometrowym tunelu będzie pełnić funkcję łódzkiego metra. Unia Europejska dołoży do
budowy tej podziemnej linii kolejowej 411 mln
euro ze środków Funduszu Spójności.

E75

7 europejskich stolic w odległości
500 km
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E75
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Łódź Fabryczna, dworzec kolejowy.
Źródło: www.lodz.travel
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Wielofunkcyjny kompleks Hi Piotrkowska powstał w centrum Polski – Łodzi. Miasto posiada
świetne połączenia drogowe, kolejowe i lotnicze z największymi aglomeracjami miejskimi
w kraju. Charakterystyczną cechą tej lokalizacji jest sąsiedztwo Warszawy, co pozytywnie
wpływa na wytworzenie synergii biznesowej
pomiędzy miastami. Czas podróży i komunikacja między nimi jest na tyle dogodna, że ułatwia
prowadzenie biznesu oraz pozwala na szybki
dojazd, a nawet codzienne podróże.
Źródło: Economic guide 2019.

do lotniska im. Fryderyka
Chopina w Warszawie
do lotniska im. Władysława
Reymonta w Łodzi
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A2
ZGIERZ

LOKALIZACJA
Atutem, którego nie sposób pominąć, jest lokalizacja. Kompleks Hi Piotrkowska powstał tuż przy
zbiegu głównych miejskich arterii komunikacyjnych, zapewniających szybki transport do każdej dzielnicy Łodzi i każdego z miast aglomeracji łódzkiej. Wystarczy pół godziny, by wjechać na
krajowe drogi szybkiego ruchu – S8 i S14 – oraz
na autostrady A1 i A2. W przygotowaniu jest Zachodnia Obwodnica Łodzi, czyli droga ekspresowa S14, która połączy autostradę A2 z drogą ekspresową S8. Znakomita komunikacja to główny
powód, dla którego okolica ul. Piotrkowskiej jest
dziś najszybciej rozwijającym się miejscem w Łodzi i jednym z najbardziej popularnych obszarów
biurowych.

91

ALEKSANDRÓW
ŁÓDZKI
72

A2 ŁÓDŹ PÓŁNOC
STRYKÓW

STRYKÓW
ZGIERZ
91

25’

A1 25’

ALEKSANDRÓW
ŁÓDZKI
72

15’

15’
BRZEZINY

14

14

15’

15’ WSCHÓD
ŁÓDŹ

7’
14

7’

14

ROMANÓW
S14

S14

S8
RÓŻA

RÓŻARZGÓW

ŁÓDŹ POŁUDNIE

S8
RZGÓW

ISTNIEJĄCE DROGI
DOJAZDOWE

12
11

ROM

AUTOSTRADY, DROGI
EKSPRESOWE

AUTOSTRADY, DROGI
ULICE
EKSPRESOWE

PLANOWANE NOWE
LUB ZMODERNIZOWANE
DROGI DOJAZDOWE

PLANOWANE
NOWE
TORY KOLEJOWE
LUB ZMODERNIZOWANE
DROGI
DOJAZDOWE
WĘZŁY
AUTOSTRADOWE

12
13

ISTNIEJĄCE DROGI
DOJAZDOWE
ULICE
TORY KOLEJOWE
WĘZŁY AUTOSTRADOWE

ŁÓDŹ P

WARSZAWA
ŁOWICZ

GDAŃSK
TORUŃ
E75

w
ko

ry
St

1
y

Alek
sand

rows
ka

ka

al. Włókniarz

E72

Brzezińska

Kopcińskiego

1
ska

ow
tyn

710

Centrum

WROCŁAW

ian
Pa
b

ka
ows

ick
a

713
Rzg

14
DROGA EKSPRESOWA S14

KOMUNIKACJA

ńska

3 km / 8 min.

LOTNISKO

11 km / 24 min.

1,6 km / 6 min.

Roki
ci

ŁÓDŹ
KALISKA

8 km / 15 min.

WARSZAWA
RAWA MAZ.

E72

ŁÓDŹ WIDZEW

an
nst
o
K

KALISZ
ZIELONA GÓRA

14

rs
Zgie

POZNAŃ
SZCZECIN

a
sk

Źródło: www.lodz.travel

1

LUBLIN
AUTOSTRADA A2
22 km / 36 min.

Dzięki swojej korzystnej lokalizacji w centrum miasta projekt Hi Piotrkowska, wraz z obszarami sąsiadującymi, stał się jednym z najciekawszych terenów inwestycyjnych w Łodzi. Bliskość kluczowych
węzłów komunikacyjnych, takich jak: Łódź Kaliska,
Łódź Widzew, Łódź Fabryczna oraz lotnisko, ułatwia
dostęp do szerokiego zaplecza pracowników z całego
regionu. W promieniu 30 km od tego miejsca mieszka
aż 1,5 mln osób*.

E75

KATOWICE
KRAKÓW

*Źródło: Raport, Rynek hotelowy w Łodzi 2019,
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą, Urząd Miasta Łodzi.
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50 000 PODRÓŻNYCH DZIENNIE

Dogodna lokalizacja inwestycji w pobliżu centrum przesiadkowego
Piotrkowska Centrum, zwanego potocznie Stajnią Jednorożców, zapewnia
komfort korzystania z komunikacji
miejskiej. Przystanek powstał w ramach modernizacji trasy W-Z i stanowi
punkt przesiadkowy dla pasażerów
podróżujących w kierunkach wschód-zachód i północ-południe: to w sumie
12 linii tramwajowych i 6 autobusowych. Średnia przepustowość tego
węzła komunikacyjnego to około
50 tys. podróżnych dziennie*.
*Źródło: Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy
z Zagranicą, Urząd Miasta Łodzi, Oddział
Pozyskiwania i Obsługi Inwestorów, dane za
okres maj-czerwiec 2019).
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Źródło: Arecki Photo Video
(Arkadiusz Leśniewski).

INFRASTRUKTURA W POBLIŻU
INWESTYCJI

CENTRUM PRZESIADKOWE

wjazd na parking podziemny
biura

wjazd na parking podziemny
hotelu

usługi – dostawy
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ARENA

8 MINUT
DO GALERII
ŁÓDZKIEJ
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PRZESIADKOWE
50 TYS. OSÓB
DZIENNIE

MICKIEWICZA

15 MINUT
DO LOTNISKA

TUNEL TRASY W-Z

POLITECHNIKA
ŁÓDZKA

PIŁSUDSKIEGO

8 MINUT DO
SZKOŁY
FILMOWEJ

Dzięki ogromnym wysiłkom rewitalizacyjnym i inwestycyjnym
ten położony w samym sercu
Polski ośrodek miejski stał się
wspaniałym miejscem zarówno do życia, spędzania urlopu,
jak i dla przedsiębiorczości.
Po latach znów dla wielu staje
się ziemią obiecaną. Te same
spostrzeżenia dotyczą rynku
nieruchomości. Dzięki potężnym projektom rewitalizacji
– takim jak Nowe Centrum Łodzi, Miasto Kamienic czy planowany tunel średnicowy między
dworcami – Łódź, jako miasto
o ogromnym potencjale, została w ostatnich latach ponownie
„odkryta” przez inwestorów zagranicznych i krajowych. Błyskawicznie wskoczyła do grona
najatrakcyjniejszych miejsc inwestycyjnych i destynacji turystycznych w Europie*.

*Źródło: Raport, Rynek hotelowy w Łodzi 2019,
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą, Urząd Miasta Łodzi.
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Ulica Piotrkowska to najdłuższa promenada handlowa Europy. Stanowi
oś, wokół której toczy się aktywność
biznesowa, handlowa, kulturalna
i towarzyska Łodzi. Tętni życiem za
sprawą licznych kawiarni, zabytków,
sklepów i punktów usługowych. W najbardziej prestiżowym miejscu, mniej
więcej w połowie ulicy Piotrkowskiej,
trafiamy pod adres Hi. To właśnie tu,
w okolicy kompleksu, znajduje się
większość placówek edukacyjnych,
artystycznych i kulturowych.

28 UCZELNI WYŻSZYCH
31 MUZEÓW
36 TEATRÓW I KIN
SETKI KAWIARNI
ORAZ SKLEPÓW
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Dom bankowy Wilhelma Landaua,
Piotrkowska 29.
Źródło: www.lodz.travel

Kompleks Hi powstał w miejscu, w którym ulica Piotrkowska dzieli się na
promenadę i jezdnię, co można uznać
za symboliczną bramę do centrum
miasta i walor turystyczny. To położenie
sprawia, że kompleks może pozytywnie
wpłynąć na turystykę w mieście. Kluczowym najemcą usługowym obiektu
jest hotel Hampton by Hilton. Liczba
osób korzystających z łódzkiej bazy
noclegowej oraz liczba udzielonych
noclegów rosną na przestrzeni lat.
Średnioroczne wzrosty są dynamiczne,

w okolicach 9%. Notowane są zarówno
w zakresie przyjazdów gości biznesowych, jak i turystycznych*. W zgodzie
z aktualnymi trendami urozmaicania
przestrzeni pracy i budowania atrakcyjnego otoczenia biznesowego wokół
inwestycji, w kompleksie Hi stworzono
szeroką ofertę handlowo-usługową.
Marki obecne w obiekcie przyczyniają
się do poszerzenia oferty zakupowej
tej części centrum Łodzi i zwiększą
atrakcyjność biur z punktu widzenia
ich przyszłych pracowników.

ul. Piotrkowska

* Źródło: Raport, Rynek hotelowy w Łodzi
2019, Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy
z Zagranicą, Urząd Miasta Łodzi.
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OFF Piotrkowska, fot. P. Wojtyczka.
Źródło: www.lodz.travel

Mural Rubinsteina na ulicy Sienkiewicza.
Źródło: www.lodz.travel

22
23

PRZYKŁADOWE KIERUNKI
DLA BRANŻY BPO/SSC/IT
Na łódzkich uczelniach prowadzone są m.in. kierunki kształcące specjalistów dla branży BPO/
SSC/IT oraz produkcji, a treści
realizowanych przedmiotów są
przygotowane w porozumieniu
z akademią CISCO oraz JUNIPER.
Dzięki temu absolwenci szkół wyższych są wysoko kwalifikowanymi
pracownikami gotowymi podjąć
pracę w wiodących firmach.

Program Młodzi w Łodzi wspiera
rozwój kariery zawodowej studentów, zachęcając młodych ludzi
do wiązania swojej przyszłości
z miastem. Jednocześnie wspiera
lokalnych przedsiębiorców i inwestorów w pozyskiwaniu wysoko
wykwalifikowanej kadry*.

Łódź jest jednym z ważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. W mieście
zlokalizowanych jest łącznie 19 placówek szkolnictwa wyższego, 7 publicznych
i 12 niepublicznych oraz 30 instytucji
badawczo-rozwojowych. Rocznie na łódzkich uczelniach studiuje prawie 74 tys.
studentów, w tym blisko 5 tys. studentów
zagranicznych, a dyplom uzyskuje około
20 tys. absolwentów. Studenci i absolwenci stanowią aż 6% populacji Łodzi,
która liczy 690 422 mieszkańców.
*Źródło: www.uml.lodz.pl/dla-biznesu
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Drzwi otwarte w EC1,
fot. Robert Zapędowski.
Źródło: www.lodz.travel

CERTYFIKAT BREEAM , KLASA A+
90%

recykling
odpadów

W kompleksie zostały zastosowane
energooszczędne i przyjazne dla środowiska rozwiązania, zgodne z wymogami
certyfikacji ekologicznej BREEAM na
poziomie Very Good. Inwestor zdecydował się na podwyższenie dotychczasowej oceny i ubieganie się o poziom
Excellent na etapie powykonawczym,
co potwierdzi wdrożenie ponad 70%
wytycznych certyfikacji dla obiektów
biurowych. Dzięki temu Hi Piotrkowska
znalazła się w gronie budynków o najwyższych standardach budownictwa
zrównoważonego.

80%

urządzenia
wodo-oszczędne

antybakteryjne
systemy
wodne

inteligentna
aplikacja
mobilna

28

powierzchni
oświetlone światłem dziennym

oprawy
LED

29

wysokość
sufitu
podwieszane
sufity

• Ponad 57% oszczędności wody pitnej
w stosunku do standardowego budynku, maksymalna liczba punktów
(5/5) za oszczędność wody.
• Blisko 50% oszczędności energii i emisji CO2 w stosunku do standardowego
budynku, maksymalna liczba punktów
(15/15) w systemie BREEAM za efektywność energetyczną.
• Polepszone parametry izolacyjności
okien (U=0,89) i ścian zewnętrznych
(U=0,2), centrale wentylacyjne o wysokiej sprawności i odzysku ciepła na
poziomie około 88%.
• System kontroli wycieków wody sygnalizujący wycieki do BMS.
• 50 stanowisk postojowych dla rowerów,
8 pryszniców, 70 szafek i dwie przebieralnie wewnątrz budynku.

redukcja
światła
sztucznego

komfort
termiczny

podnoszone
podłogi

energooszczędna
klimatyzacja
i wentylacja

SD123 Cert. No BREEAM-0077-8191
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Źródło: Arecki Photo Video
(Arkadiusz Leśniewski).

34 000 m2

biura/usługi/hotel

82 m

21 000 m2

5 000 m2

biura

handel/usługi

20 pięter

8 000 m2
hotel

S P E C Y F I K A C J A

12 000 m2

średnia powierzchnia
jednego piętra

ponad 2 000 nowych
miejsc pracy

T E C H N I C Z N A

Kompleks Hi Piotrkowska został zaprojektowany zgodnie z nowoczesnymi standardami zrównoważonego rozwoju i wymaganiami certyfikacji wielokryterialnej
BREEAM. Zastosowano w nim rozwiązania pozwalające zminimalizować wpływ
budynku na środowisko naturalne. Innowacyjne technologie zapewniają nie tylko
wysoki komfort pracy użytkowników kompleksu, ale również pozwalają na znaczne obniżenie kosztów operacyjnych.

C E R T Y F I K A C J A

B R E E A M
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zdalna
rezerwacja sal
konferencyjnych

platforma
komunikacyjna
dla pracowników

mobilne
zgłaszanie
usterek

inteligentne
zarządzanie
parkingiem

INTELIGENTNA
APLIKACJA
MOBILNA
Wśród technologii, które zostaną wdrożone po oddaniu obiektu do użytku, na
szczególną uwagę zasługuje autorska
aplikacja mobilna i internetowa. Ułatwi
ona poruszanie się wewnątrz budynku
i pozwoli inteligentnie zarządzać parkingiem. Celem tego rozwiązania jest
maksymalizacja użyteczności przestrzeni wspólnych kompleksu oraz
zarządzanie wykorzystaniem miejsc
parkingowych. Przyszły użytkownik
kompleksu Hi łatwo odnajdzie pomieszczenie, zgłosi usterkę budynku
zarządcy, zdalnie zarezerwuje salę
konferencyjną i udostępni swoje miejsce parkingowe w razie nieobecności.
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Źródło: Arecki Photo Video
(Arkadiusz Leśniewski).

POZIOMY 4-7

1 656,8 M2 NETTO

33

JEDNO
MIEJSCE,
WIELE
POTRZEB
Nie samą pracą człowiek żyje.
Dzięki wyjątkowemu otoczeniu
życie smakuje pełniej i jest znacznie wygodniejsze. W pobliżu kompleksu biurowego znajdują się:
Łódzka Szkoła Filmowa, Centrum
Handlowe Manufaktura, Galeria
Łódzka oraz mnóstwo punktów
usługowych i gastronomicznych
dostosowanych do różnych gustów i potrzeb.

Źródło: www.lodz.pl / www.lodz.travel
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WSZYSTKIE
DROGI
PROWADZĄ
DO HI!
Doskonała komunikacja w skali
miasta, kraju i kontynentu to nie
wszystko, co oferuje kompleks
Hi Piotrkowska. Dla miłośników
dwóch kółek przygotowaliśmy
coś wyjątkowego – prysznice,
parking i stojaki rowerowe.
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Źródło: Arecki Photo Video
(Arkadiusz Leśniewski).
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STACJE ROWEROWE W POBLIŻU Hi

Sienkiewicza

ska
Piotrkow

Bezpośrednio przed przyszłym wejściem do
biurowca Hi oraz hotelu Hampton by Hilton
biegnie ścieżka rowerowa, którą wczesną
wiosną zapełniają entuzjaści jednośladów.
Trasa przebiega przez trzy najpopularniejsze stacje znajdujące się pod Manufakturą,
wzdłuż ulicy Piotrkowskiej oraz przy przystanku Piotrkowska Centrum. Każda z nich
odpowiada za ponad 40 tys. wypożyczeń
w sezonie. Oznacza to, że kompleks Hi ma
wszelkie szanse stać się częścią łódzkiej
kultury rowerowej.

Duża dostępność stacji i rowerów w ramach
samoobsługowej wypożyczalni Łódzki Rower
Publiczny sprawia, że łodzianie chętnie korzystają z tej formy dojazdu do pracy.
Najbardziej popularne stacje rowerowe przy
inwestycji Hi to:
– Piotrkowska/Piłsudskiego
– Piotrkowska/Centrum Przesiadkowe
– Piotrkowska/Manufaktura
– Piotrkowska/Żwirki
– Piotrkowska – OFF Piotrkowska Centrum
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ROWEREM DO PRACY

Wigury

i
Żwirk

Brzeźna
stojaki na rowery
wewnątrz
budynku
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Źródło: Fotofestiwal 2020
Dominika Szczocarz
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szatnie dla
rowerzystów

stacja naprawy
rowerów

Źródło: Arecki Photo Video
(Arkadiusz Leśniewski).
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Pracowania PRC Architekci powstała
w 1997 roku, a po 10 latach wydzielono
z niej spółkę PRC Design, która specjalizuje się w projektowaniu wnętrz dla
branży hotelarskiej i sektora korporacyjnego. Firma uznawana jest za jedną z 15
najlepszych pracowni architektonicznych
w Polsce.
Studio PRC Architekci wraz z PRC Design,
świadczące kompleksowe usługi w zakresie projektowania architektonicznego, urbanistyki i projektowania wnętrz,
odnosi sukcesy zarówno na rynku krajowym, jak i na arenie międzynarodowej.
Spółka realizowała prestiżowe projekty
dla takich firm jak Orange (43 000 m2),
Citibank (27 000 m2), KPMG (5 050 m2),
PriceWaterhouseCoopers (5 500 m2),
WBK (11 500 m2), Unilever (5 156 m2)
i Imtech (6 727 m2).
Głównym architektem jest Andrzej
Michalik, który od 40 lat tworzy nowoczesne obiekty komercyjne w Polsce i za granicą. Należy do Królewskiego Instytutu
Architektów Brytyjskich (R.I.B.A.) oraz
Stowarzyszenia Architektów Polskich
(SARP).
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Master Management Group (MMG)
jest inwestorem, deweloperem, agentem wynajmującym oraz zarządcą nieruchomości handlowych i biurowych
zlokalizowanych w całej Polsce. Firma
posiada czternastoletnie doświadczenie na rynku i ma zespół ekspertów,
którzy pracowali dla międzynarodowych
firm deweloperskich, doradczych oraz
funduszy inwestycyjnych. MMG z powodzeniem samodzielnie realizuje projekty oraz współpracuje z czołowymi
deweloperami i inwestorami, oferując
usługi butikowe na najwyższym poziomie. Prestiżowe nagrody potwierdzają
jakość świadczonych przez firmę usług
i doświadczenie.
MMG jest partnerem na polskim rynku największych światowych funduszy
oraz instytucji inwestujących w nieruchomości. Na zlecenie tych podmiotów MMG zajmuje się wyszukiwaniem
atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych
na lokalnym rynku nieruchomości handlowych. Oferuje też stałe wsparcie
w zakresie zarządzania aktywami oraz
nieruchomościami po ich zakupie aż do
momentu sprzedaży. W swojej historii
MMG współpracowało z takimi partnerami jak Marcol, Europa Capital oraz
w formie spółki joint venture – z firmą

Blackstone. Łączna powierzchnia zarządzanych przez MMG projektów od
początku istnienia firmy to 500 000 m2.
Obecnie MMG zarządza 100 000 m2
powierzchni handlowej, w tym: Bramą
Mazur w Ełku, Galerią Niwa w Oświęcimiu oraz centrami w Poznaniu,
Szczecinie, Lubinie, Kutnie, Ciechanowie, Piekarach Śląskich i Józefosławiu
(MMG Centers). Firma jest też inwestorem i deweloperem trzech centrów
handlowych w Kołobrzegu, Legionowie
i Zawierciu. Najnowszy projekt MMG
to Forest Park Outlet, zlokalizowany
w Łomnej pod Warszawą, w pobliżu
drogi krajowej nr 7.
Inwestycją Hi Piotrkowska zarządza
zespół doświadczonych specjalistów
o kierunkowej wiedzy i doświadczeniu
w dziedzinie nieruchomości. Wśród
nich Paul Kuśmierz, założyciel firmy
Master Management Group oraz wiodące firmy consultingowe – Knight Frank
i CBRE – które pełnią rolę agenta wynajmującego. Generalnym wykonawcą jest firma Erbud, a konsultantem
Hill International. Zespół wspierany
jest przez studio PRC ARCHITEKCI
prowadzone przez Andrzeja Michalika. Więcej informacji na stronie
www.mmgm.pl.

www.mmgm.pl
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Źródło: Arecki Photo Video
(Arkadiusz Leśniewski).

www.hipiotrkowska.pl
Master Management Group
ul. Książęca 19/3
00-498 Warszawa
www.mmgm.pl

