Olivia Business Centre z kolejną inwestycją – powstaje Olivia Seven
Setki nowych miejsc pracy już w pierwszym półroczu 2018 roku
Gdańsk, 16 marca 2017 r.
Gdańskie Olivia Business Centre – jeden z najciekawszych, wielofunkcyjnych projektów
biurowych w kraju – rozpoczęło realizację kolejnej inwestycji. Równolegle z Olivia Star powstaje
Olivia Seven. Budynek, o łącznej wynajmowalnej powierzchni blisko 30 tys. mkw., powiększy
dostępną w OBC przestrzeń dedykowaną firmom do niemal 150 tys. mkw.; wliczając górujący
nad Metropolią Gdańską ultranowoczesny Star. Zakończenie prac nad „siódemką” ma nastąpić
na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2018 roku.
Budynek, oznaczany jako Olivia Seven, powstaje bezpośrednio przy al. Grunwaldzkiej, obok
biurowca Olivia Six. Po zakończeniu budowy Olivia Business Centre stanie się największą inwestycją
biurową w Polsce. Seven będzie miał 55 metrów wysokości, 15 kondygnacji naziemnych
i 3-poziomowy parking podziemny. Zapewni niemal 30 tys. mkw. najwyższej jakości powierzchni
biurowej, zaprojektowanej tak, by sprostać wymaganiom m.in. globalnych firm. Przyjazność
środowisku i zastosowane w „siódemce” rozwiązania techniczne będą oceniane w systemie
certyfikacji ekologicznej BREEAM; z zamiarem uzyskania najwyższej możliwej oceny, Outstanding.
Co więcej, w przyszłości Olivia Seven będzie łączył się z dwoma kolejnymi budynkami, które
powstaną w głębi należącej do inwestora działki przy al. Grunwaldzkiej. Pozwoli to uzyskać ponad
5 tys. mkw. powierzchni biurowej na jednej kondygnacji.
- Seven i Star to dodatkowe możliwości rozwoju biznesu na Pomorzu i dodatkowe miejsca pracy – mówi
Maciej Grabski, prezes i inwestor Olivia Business Centre. – Od siedmiu lat tworzymy w Trójmieście
dynamiczne, sprzyjające przedsiębiorcom centrum. Wiemy, że o sukcesie globalnych marek, firm
sektora MSP, czy startupów decydują zróżnicowane czynniki. Dbamy więc o zapewnienie im
optymalnych warunków prowadzenia działalności. I nie chodzi tu tylko o wysokiej klasy biura.
Gwarantujemy m.in. dostęp do instytucji wsparcia biznesu, firm IT, HR, finansowych, świadczących
usługi consultingowe, prawne czy marketingowe. Olivia Business Centre miało być i jest dziś portalem
dla biznesu. I tu doskonale udaje się biznes. – dodaje.
Ukończone budynki Olivia Business Centre: Olivia Gate (2011), Olivia Point & Olivia Tower (2013),
Olivia Four (2014) i Olivia Six (2015) otaczają wewnętrzne patio z zielenią i małą architekturą.
Wszystkie, wielokrotnie wyróżniane w branżowych konkursach, posiadają certyfikaty ekologiczne
BREEAM na poziomie Very Good lub Excellent. Pomiędzy budowanymi obecnie Olivia Star i Olivia
Seven powstanie dodatkowe patio – plac z zielenią, małą architekturą, tarasami kawiarń
i restauracji.
– Budowa siódmego budynku centrum ma zapewnić na jednej kondygnacji wielkie przestrzenie
przeznaczone dla dużych najemców. Powierzchnia piętra wyniesie prawie 2 tys. mkw. Inwestorzy
obecni już na Pomorzu i ci, którzy chcą rozpocząć tu działalność muszą mieć pewność, że w Olivia
Business Centre znajdą dokładnie takie warunki, jakich potrzebują – podkreśla Maciej Kotarski,
dyrektor wynajmu w Olivia Business Centre. – Zainteresowanie „siódemką” jest tak duże, że już teraz,
choć dopiero powstają fundamenty budynku, 30% jego powierzchni jest objętych wstępnymi
rezerwacjami.
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Specyfikacja siódmego budynku Olivia Business Centre:
Planowane oddanie do użytkowania: Q1 /Q2 2018
Wysokość: 55 metrów
Liczba kondygnacji naziemnych: 15
Liczba kondygnacji podziemnych: 3
Powierzchnia do wynajęcia: 28 tys. m2
Powierzchnia piętra: 1900 m2

Olivia Business Centre jest prestiżowym i tętniącym życiem centrum biznesowym, zlokalizowanym w centrum Metropolii Gdańskiej – tuż
obok kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. Swój adres ma tu ponad 120 firm, m.in. Alior Bank, Allianz, Amazon, Bayer, Energa, Noble
Bank, PKO BP, PwC, Sii, ThyssenKrupp. Regularnie odbywają się tu wydarzenia biznesowe, edukacyjne, kulturalne, sportowe. Do
dyspozycji najemców pozostają m.in. 3 centra konferencyjne, centrum medyczne z apteką, studio fitness CityFit, gimnazjum, przedszkole,
żłobek, salon urody, notariusz, czy punkt ładowania samochodów elektrycznych. Centrum posiada ponad 1600 miejsc parkingowych,
również podziemnych i 500 miejsc rowerowych.
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