
ÎN PREMIERÃ ÎN ROMÂNIA

Piscinã de 1,5 milioane euro,
într-un complex de birouri

l Investiþie Genesis Property în parcul de birouri West Gate Park, unde
a fost construitã ºi o unitate de cazarel Liviu Tudor: "Piaþa birourilor
trebuie sã creascã organic, nu din relocãri ale multinaþionalelor"

Este nevoie ca piaþa de birouri sã

creascã organic ºi sã aibã chiriaºi

noi, nu din relocãri ale multinaþio-

nalelor, considerã Liviu Tudor,

preºedinte ºi fondator Genesis

Property. Domnia sa ne-a decla-

rat: "Este de urmãrit cum vor fi

ocupate noile spaþii de birouri

anunþate - peste 217.000 mp de

birouri noi. Consider cã este nevo-

ie ca piaþa de birouri sã creascã or-

ganic, cu chiriaºi noi, nu din relo-

cãri ale multinaþionalelor. Un lu-

cru este cert - România rãmâne, în

continuare, extrem de atractivã

pentru multinaþionale, iar acestea

vor influenþa dezvoltãrile de spaþii

de birouri ºi de clãdiri noi. De ase-

menea, vor începe sã se uite ºi

spre oraºele mai mici, însã acolo

problema gãsirii de forþã de mun-

cã specializatã este ºi mai mare

decât în Capitalã.

Noi rãmânem concentraþi în con-

tinuare pe îmbunãtãþirea servicii-

lor ºi a gradului de satisfacþie a an-

gajaþilor chiriaºilor, întrucât aceºtia

nu se mai mulþumesc sã aibã în

apropierea biroului doar restau-

rant, cafenea ºi salã de sport. Oa-

menii îºi doresc sã le fie livratã o

experienþã, vor sã aibã acces la ac-

tivitãþi comunitare, sã fie conectaþi

atât în lumea digitalã, cât ºi în cea

realã".

Anul trecut, Genesis Property a

inaugurat, în cadrul West Gate

Park, o unitate de cazare - Studio

One Accommodation Suites - în

urma unei investiþii de 500.000 de

euro ºi o parcare cu platã destinatã

angajaþilor chiriaºilor, cu 170 de lo-

curi, printr-o investiþie de 200.000

de euro.

Liviu Tudor ne-a explicat: "Studio
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Piaþa imobiliarã

Liviu Tudor, preºedinte ºi fondator Genesis Property: "Noi rãmânem concentraþi în continuare pe
îmbunãtãþirea serviciilor ºi a gradului de satisfacþie a angajaþilor chiriaºilor, întrucât aceºtia nu se mai
mulþumesc sã aibã în apropierea biroului doar restaurant, cafenea ºi salã de sport. Oamenii îºi doresc
sã le fie livratã o experienþã, vor sã aibã acces la activitãþi comunitare, sã fie conectaþi atât în lumea
digitalã, cât ºi în cea realã".



One Accommodation Suites este

un proiect dezvoltat dintr-o nevoie

realã, identificatã în rândul compa-

niilor din West Gate. Este mult mai

uºor ºi mai productiv sã-þi cazezi la

numai trei minute de birou parte-

nerii sau colegii veniþi în delegaþie

sau în training, decât sã îi plimbi

prin tot oraºul.

Studio One Accommodation Sui-

tes este o facilitate unicã într-un

parc de birouri din România, ce

completeazã oferta de servicii de-

dicate companiilor chiriaºe ºi fami-

liilor studenþilor din campusul stu-

denþesc West Gate Studios. Unita-

tea de cazare este situatã în cadrul

parcului de birouri West Gate, în

clãdirea A2 (etajele 1 ºi 2) a campu-

sului privat West Gate Campus.

Aceasta dispune de 32 de camere

echipate cu toate dotãrile necesa-

re (chicinetã, aer condiþionat, baie

modernã, acces WIFI, TV, birou ºi

minibar), cu parcare gratuitã ºi

servicii de pazã".

Preþurile variazã de la 45 de euro

pânã 75 de euro pentru o noapte,

în funcþie de tipul de camerã ºi nu-

mãrul de persoane cazate.

ªtefan Tudos, vicepreºedinte Ge-

nesis Property, ne-a precizat cã, de

la deschidere ºi pânã în prezent,

gradul mediu de ocupare a fost de

peste 80%: "Ne-am validat experi-

mentul, funcþioneazã - acum îl pu-

tem duce la alt nivel. Intenþionãm

sã dublãm capacitatea, în viitor".

ªtefan Tudos: "Prezenþa
spaþiilor de recreere
creºte în importanþã la
alegerea unui spaþiu de
birou sau a unui loc de
muncã"

Pentru a aduce un plus de valoare

spaþiului, compania a investit în prima

piscinã cu pistã de alergare ºi roller-

blade din cadrul unui parc de birouri.

Liviu Tudor ne-a precizat: "Aceas-

tã formulã este o premierã în ca-

drul unui complex de birouri din

România. Angajaþii chiriaºilor vor

avea la dispoziþie, pentru prima

datã în România, o astfel de facili-

tate în curtea spaþiului în care sunt

amplasate birourile companiei

pentru care lucreazã".

ªtefan Tudos a completat: "Cons-

trucþia piscinei cu pistã de alergare

ºi rollerblading a fost gânditã din

perspectiva îmbunãtãþirii continue a

experienþei angajaþilor din West

Gate. Prezenþa spaþiilor de recreere

creºte în importanþã la alegerea

unui spaþiu de birou sau a unui loc

de muncã. Iar aceastã investiþie va

aduce un mare plus pachetelor de

beneficii oferite deja de cãtre com-

paniile din parc angajaþilor lor. Vor-

bim de 1,5 milioane de euro, adicã

un efort investiþional important prin

care oferim clienþilor noºtri un dife-

renþiator foarte valoros în calitatea

modernã ºi chiar avangardistã a spa-

þiului de birou oferit angajaþilor lor".

Construcþia piscinei presupune o

investiþie de 1,5 milioane de euro.
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Liviu Tudor ne-a

explicat: "Studio

OneAccommodation

Suites este un

proiect dezvoltat

dintr-o nevoie

realã, identificatã

în rândul

companiilor din

West Gate. Este

mult mai uºor ºi

mai productiv sã-þi

cazezi la numai

trei minute de

birou partenerii

sau colegii veniþi în

delegaþie sau în

training, decât sã îi

plimbi prin tot

oraºul".


