
"Normele de siguranþã
din clãdirile de birouri
conteazã foarte mult în
decizia de închiriere"

(Interviu cu Adriana Drãgoescu, CEO, RPHI România)

Reporter: Cum a fost afectatã
afacerea SkyTower de pandemia
de Covid 19, în contextul în care
majoritatea companiilor au trecut
în telemuncã?

Adriana Drãgoescu: Pandemia
a transformat, într-adevãr, mode-
lul de lucru. Majoritatea a recurs la
telemuncã ºi vedem un grad re-
dus de prezenþã la birou, atât la
nivelul Capitalei, cât ºi în întreaga
þarã. Este o situaþie care va conti-
nua pânã când campania de vac-
cinare va atinge un nivel ridicat
de imunizare a populaþiei, care sã
ne permitã tuturor sã ne desfãsu-
rãm activitãþile mai relaxat.

Cu toþii ne-am adaptat contex-
tului sanitar ºi social, iar în cadrul
SkyTower am implementat toate
mãsurile necesare pentru a oferi
un spaþiu de lucru sigur, într-un
mediu controlat. Þinând cont de
premise, avem destul de mulþi co-
legi care continuã sã vinã la birou
prin rotaþie sau în funcþie de pro-
gramul stabilit de companiile din
turn.

În privinþa gradului de ocupare,
am pãstrat o constantã de 94%

încã de la începutul pandemiei,
iar pe parcursul anului trecut trei
chiriaºi ºi-au menþinut decizia de
extindere prin spaþiile suplimen-
tare contractate înainte de pan-
demie.

Reporter: Care a fost strategia
luatã la nivelul SkyTower pentru a
depãºi mai uºor situaþia actualã?

Adriana Drãgoescu: Prima mã-
surã luatã anul trecut a fost sã ne
asigurãm cã SkyTower respectã
normele de prevenire ºi siguranþã
impuse de aceastã pandemie. A
fost premisa de la care am plecat
pentru ca SkyTower sã fie pe de-
plin funcþional ºi operaþional ºi,
nu în ultimul rând, un loc sigur
pentru colegii care vor sau trebu-
ie sã fie prezenþi la birou. Apoi, am
menþinut un dialog continuu cu
chiriaºii noºtri, pentru a rãspunde
cu promptitudine oricãror nevoi
ºi a reduce presiunea psihologicã
indusã de pandemie, mai ales în
perioada de lockdown.

Prin urmare, am dezvoltat o se-
rie de proiecte ºi instrumente care
sã susþinã comunitatea SkyTower,
nevoia de comunicare ºi interac-

þiune, adaptate noilor condiþii. În
acest sens, anul trecut am imple-
mentat Spaceflow, o aplicaþie mo-
bilã dedicatã exclusiv chiriaºilor
SkyTower, care oferã conexiune
digitalã rapidã la o varietate de
servicii ºi facilitãþi, menþinând via-
þa comunitãþii vibrantã.

Tot anul trecut am demarat ºi
programul SkyCreatives, un pro-
gram open-source pentru tinerii
artiºti cãrora dorim sã le oferim un
loc iconic unde sã îºi poatã des-
fãºura activitatea ºi sã îºi exprime
creativitatea. Lansarea SkyCreati-
ves este doar un pas în strategia
SkyTower de a sprijini ºi a dezvol-
ta atât comunitãþi artistice, cât ºi
de afaceri.

De asemenea, ne implicãm ºi la
nivel social, prin donaþii ºi sprijini-
rea ONG-urilor locale. De exem-
plu, pentru a marca simbolic eve-
nimentele sau cauzele sociale pe
care le susþinem, iluminãm special
SkyTower. Sunt paºi prin care ne
deschidem cãtre publicul larg,
prin care dorim sã spargem barie-
rele de business considerate rigi-
de. Vrem sã inspirãm ºi sã fim in-
spiraþi de comunitatea noastrã.

Reporter: Au fost anulate con-
tracte de închiriere anul trecut?

Adriana Drãgoescu: Avem un
dialog constant cu chiriaºii noºtri,
iar în aceastã perioadã relaþiile
s-au consolidat ºi mai mult, într-o
colaborare prin care sã acoperim
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noile nevoi impuse de pandemie.
Colaborarea ºi comunicarea con-
stantã dintre noi s-a vãzut ºi în lip-
sa cererilor de renunþare la birouri
sau de reducere a spaþiilor, în ulti-
mul an.

Reporter: Cum a evoluat cererea,
în ultimul an, pe piaþa de birouri?

Adriana Drãgoescu: Trebuie
mai întâi sã luãm în considerare
gradul de utilizare a spaþiilor offi-
ce, atât din Capitalã, cât ºi din
þarã, grad care a avut pe parcursul
anului trecut mai multe puncte de
inflexiune. Relaxarea mãsurilor la
începutul verii, apoi luna septem-
brie au fost momente în care pre-
zenþa angajaþilor la birou a avut
un reviriment, dar statistica ne
aratã cã nu au stimulat noile
închirieri. Sunt ºi exemple bune în
piaþã, atât pentru reînnoiri de
contracte, cât ºi de preînchirieri
pentru clãdiri finalizate în 2020
sau în curs de finalizare, în special
în cazul proiectelor premium, cu
un grad de flexibilitate ridicat, iar
de aici se poate desprinde o ten-
dinþã care va defini parþial piaþa
office.

Începutul acestui an a venit cu
câteva tranzacþii de închiriere, în
clãdiri premium ºi/sau noi, în spe-
cial în zona de afaceri din nordul
Capitalei. Între timp apar ºi oferte
de subînchiriere din partea com-
paniilor mari, cu un procent mare
de angajaþi care lucreazã de aca-
sã. Va fi o tendinþã necesarã pen-
tru echilibrarea pieþei pânã la rela-
xarea mãsurilor.

Reporter: Care sunt noile carac-
teristici ale cererilor din 2020?

Adriana Drãgoescu: Pandemia
ne-a schimbat optica ºi nevoile,
iar din 2020 normele de siguranþã
implementate de clãdirile de biro-
uri conteazã foarte mult pentru
chiriaºi în decizia de închiriere de
noi spaþii. Mãsurile, eforturile ºi
strategia unei clãdiri de birouri
privind normele de siguranþã vor
fi cel mai probabil în top trei crite-
rii în luarea unei decizii. Telemun-
ca a devenit o constantã, iar capa-
citatea de flexibilitate ºi de reor-
ganizare a spaþiilor, pentru a oferi
distanþare, este un factor la fel de
important. În final, nu existã o so-
luþie universalã având în vedere
cã majoritatea companiilor mari
se ghideazã dupã politicile globa-
le sau regionale, însã abordarea
câºtigãtoare cred cã va fi în conti-

nuare dialogul constructiv.
Reporter: Cum a evoluat piaþa

de birouri în contextul pande-
miei?

Adriana Drãgoescu: Piaþa loca-
lã de birouri a avut, în 2020, o evo-
luþie surprinzãtoare. În timp ce
gradul de utilizare ºi volumul de
noi închirieri s-a comprimat deo-
datã, în trimestrul al doilea, nive-
lul investiþiilor a crescut fatã de
anul anterior. Este drept cã acest
context se datoreazã unor tran-
zacþii mari, chiar istorice pentru
contextul local, dar acest lucru ne
aratã cã investitorii au încredere
în România ºi în calitatea pieþei de
birouri localã.

Reporter: Care sunt perspecti-
vele acesteia?

Adriana Drãgoescu: Companii-
le care cautã birouri noi nu au
acum presiunea închirierii imedia-
te ºi pot alege spaþii potrivite ne-
voilor lor, în timp ce majoritatea
companiilor mari, care contracte-
azã zeci de mii de metri pãtraþi,
sunt deja instalate ºi vor rãmâne
pe termen mediu în acele spaþii,
majoritatea de clasã A. În acelaºi
timp, se manifestã ºi o accentuare
a tendinþei de subînchiriere, care
va ajuta la stabilizarea sectorului
office.

Cert este cã în decizia finalã de
preluare a unui spaþiu se va obser-
va importanþa asigurãrii normelor
de siguranþã ºi a unui grad ridicat
de confort, având în vedere cã an-
gajatorii ºi proprietarii de clãdiri
au ca obiectiv grija pentru anga-
jat.

Reporter: Urmeazã sã demaraþi
noi proiecte în acest domeniu?

Adriana Drãgoescu: În acest
moment, piaþa localã de real esta-
te prezintã oportunitãþi interesan-
te, ceea ce înseamnã cã existã po-
sibilitãþi de investiþii.

În ceea ce priveºte planurile
RPHI în România, obiectivul nos-
tru principal este sã continuãm
dezvoltarea afacerilor ºi a comu-
nitãþilor SkyTower, prin investiþii
în inovaþii ºi în proiecte care sã sus-
þinã strategia de creºtere a com-
paniei pe piaþa localã.

Reporter: Mulþumesc!
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