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Warszawa, 4 grudnia 2017 roku

Nowa regionalna siedziba CCC z systemami biurowymi Bene
Firma CCC, lider rynku obuwniczego, zainaugurowała działalność nowego biura
zlokalizowanego

w

przestrzenie

pracowników

dla

budynku

Metropolitan
oraz

duża

w

Warszawie.

liczba

miejsc

Otwarte,
do

pracy

elastyczne
zespołowej

odpowiadają na bieżące potrzeby firmy zaś elegancki, minimalistyczny design
nawiązuje do stylistyki znanej z kampanii marketingowych CCC. Wyposażenie
i szklenia do nowej regionalnej siedziby CCC dostarczyła firma Bene.
CCC jest największą detaliczną spółką obuwniczą w Europie Środkowo-Wschodniej.
Historia firmy sięga połowy lat 90-tych, kiedy powstała Firma Handlowa Miłek zajmująca się
sprzedażą obuwia w ramach sieci sklepów franczyzowych. W ciągu kilkunastu lat spółka
przeszła

metamorfozę

-

otworzyła

nowoczesną

fabrykę

obuwia

z

Polkowicach,

zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz rozpoczęła
intensywną ekspansję na sąsiednie rynki Europy Środkowo-Wschodniej. W 2016 roku CCC
nabyła także pakiet większościowy w firmie e-obuwie.pl SA, co umożliwiło klientom zakupy
online. Dzisiaj CCC jest międzynarodową grupą kapitałową zarządzającą 1160 sklepami
w 10 krajach Europy. Nad procesami produkcji, logistyki i dystrybucji obuwia czuwa ponad
6000 pracowników CCC zatrudnionych w sklepach, fabryce CCC Factory oraz biurze spółki
w Polkowicach.
W pierwszej połowie 2016 roku, mając na celu poprawę efektywności komunikacji i pracy
firmy, zarząd CCC podjął decyzję o stworzeniu biura regionalnego w Warszawie. Na nowe
biuro wybrany został budynek Metropolitan, należący do funduszu RREEF Investment.
Na powierzchni 2000 mkw. powstało nowoczesne biuro dostosowane do potrzeb firmy,
w której obok tradycyjnych działów związanych z logistyką czy marketingiem większość
pracowników pracuje mobilnie.
Aranżację biura powierzono warszawskiej Pracowni Architektonicznej InDesign, która
nadzorowała także realizację warszawskiej siedziby CCC. Partnerem przedsięwzięcia oraz
dostawcą mebli i szkleń została firma Bene, europejski lider innowacyjnych koncepcji
biurowych, działający w Polsce od 1997 roku. Prace w biurowcu Metropolitan rozpoczęły
się w drugiej połowie 2016 roku, nowe biuro zainaugurowało swoją działalność na początku
września br.
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Warszawskie biuro CCC powstało z myślą o usprawnieniu pracy strategicznych działów
firmy

oraz

miejscu

spotkań

dla

pracowników,

obsługujących

sieć

sklepów

CCC

w poszczególnych regionach Polski. Ze względu na lokalizację biuro regionalne pełni także
funkcje reprezentacyjne, co znalazło odzwierciedlenie zarówno w układzie pomieszczeń,
funkcjonalnym rozplanowaniu biura, jak i eleganckim, oszczędnym w formie designie.
W ramach projektu nowego biura CCC powstały nowoczesne i funkcjonalne miejsca dla
pracowników dostosowane do specyfiki pracy zespołu, sale konferencyjne, kuchnia
i

miejsca

spotkań,

przestrzenie

sprzyjające

wspólnej

pracy

oraz

przestronna,

reprezentacyjna recepcja wraz ze strefą dla gości. Całość została zaaranżowana
w stonowanych kolorach z wykorzystaniem dużej ilości naturalnych materiałów, głównie
drewna.
Aranżacja nowego regionalnego biura CCC była jednym z najbardziej kompleksowych
i nowoczesnych projektów, realizowanych przez Bene w na polskim rynku – podsumowuje
Katarzyna Jasińska, Dyrektor Zarządzająca Bene Warszawa. Po raz pierwszy mieliśmy
możliwość

zaprezentowania

wypoczynkowych
nowoczesnych

czy

nie

tylko

wyposażenia

systemów

szklanych

wysokiej

sal

jakość

systemów

konferencyjnych,

ścian

ale

produkowanych

biurowych,

mebli

też

między

innymi

przez

Bene.

Dzięki

zastosowaniu dużej ilości przeszkleń i rezygnacji z tradycyjnych podwieszonych sufitów
wnętrze biura CCC sprawia wrażenie lekkiej i otwartej przestrzeni o industrialnym
charakterze.
Aranżując nowe biuro, firma CCC na pierwszym miejscu postawiła komfort pracowników.
Na planie biura dominują otwarte przestrzenie dostosowane pod względem funkcji
i wyposażenia do mobilnego trybu pracy, przeważającego wśród zespołu. Proporcja
tradycyjnych stanowisk roboczych do przestrzeni do pracy kreatywnej i nieformalnej wynosi
mniej więcej 50/50, biuro ma więc rzadko spotykany układ stanowiący odpowiedź
na bieżące potrzeby jego użytkowników. Tak elastyczna i różnorodna aranżacja przestrzeni
miała na celu z jednej strony zapewnić komfortowe warunki do pracy działom realizującym
swoje zadania stacjonarnie, z drugiej zaś zaoferować możliwość wyboru optymalnego
miejsca dla osób, których praca ma charakter mobilny. Z myślą o takich pracownikach
w biurze powstały także liczne miejsca pracy typu hot desk, które w razie potrzeby mogą
zostać przystosowane na stanowiska pracy czasowej. Duża ilość miejsc do pracy
zespołowej, projektowej i spotkań zachęca do współpracy i kreatywnej wymiany pomysłów
podczas burz mózgów.
Znaczącą pozycję w projekcie nowego biura CCC zajmują także przestrzenie do rekreacji
i spotkań zespołowych. Centralnym punktem jest duża kuchnia położona w centrum
powierzchni biurowej, która łączy dwie przeciwległe przestrzenie open space. Taki zabieg
zapewnia łatwy dostęp do pomieszczeń wspólnych z każdego punktu biura oraz naturalnie
integruje pracowników podczas porannej kawy czy lunchu. Kuchnia sąsiaduje ze strefą
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spotkań nieformalnych, która w przypadku biura CCC wyposażona została w trybuny oraz
salę projekcyjną.
O Bene
Bene GmbH jest austriackim liderem i jednym z głównych europejskich graczy na rynku
innowacyjnych koncepcji biurowych. Firma pochodzi z Austrii, główna siedziba i zakład
produkcyjny Bene zlokalizowane są w Waidhofen. Dzięki zaawansowanym technologiom
wspierającym produkcję i wysokim standardom dotyczącym jakości, Bene posiada jedno
z najnowocześniejszych przedsiębiorstw wytwarzających meble biurowe w Europie. Wysokiej jakości produkty Bene, powstałe w oparciu o 226 lat tradycji i doświadczenia, dostępne
są w 40 krajach świata. Polski oddział z pod nazwą Bene Warszawa Sp. z o.o. istnieje
od 1997 roku. Spółka ma swoją siedzibę w Warszawie.
Jako dostawca kompleksowych rozwiązań do aranżacji biura, Bene rozwija własne portfolio
produktów, uzupełniając je asortymentem wiodących marek. Filozofia Bene określa biuro
jako jedną z przestrzeni życiowych i podkreśla, że istnieje wyraźny związek między wyposażeniem biura, środowiskiem pracy i kulturą firmy, a jej sukcesem. Każdego dnia Bene
dąży do przełożenia tej filozofii na rzeczywistość. Dzięki takiemu podejściu produkty biurowe marki Bene cechują się ergonomią, wysoką jakością i innowacyjnym designem, które
zmieniają jakość i efektywność codziennej pracy.
W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:
Dominika Socha
AddMore Communications
Tel. 609464 592
E-mail: d.socha@addmorecom.pl
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