Kolejne 25 tysięcy metrów powierzchni biurowej z dostawą w 2019 roku
Gdańsk, 26 stycznia 2018 roku

Olivia Business Centre rozpoczyna kolejną inwestycję. Powstaje ósmy budynek centrum
biznesowego, dzięki któremu developer dostarczy na trójmiejski rynek kolejne 25 tysięcy mkw.
powierzchni biurowej najwyższej jakości. Inwestycja ma zostać sfinalizowana do końca 2019 roku.
W budowie są dziś więc jednocześnie dwa zaawansowane technologicznie biurowce klasy A –
budynki siedem, o powierzchni 28 tysięcy mkw. i osiem. Na rynek biurowy trafi więc w sumie
ponad 50 tys. mkw.
Siódmy biurowiec Olivia Business Centre, o 28 tysiącach mkw. powierzchni, ma zostać oddany
do użytku na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2018 roku. Oba powstające właśnie
budynki zostaną ze sobą połączone, inwestorzy dostaną więc do dyspozycji przestrzeń biurową
sięgającą, na jednej kondygnacji, blisko 4 tysięcy mkw. Olivia Business Centre to w tej chwili
jedno z najdynamiczniej rozwijających się centrów biznesowych w Polsce.

Olivia osiem:
Planowane oddanie do użytkowania: 2019
Wysokość: 55 metrów
Liczba kondygnacji naziemnych: 15
Liczba kondygnacji podziemnych (parkingi): 3
Powierzchnia do wynajęcia: 25 tys. m2

O Olivia Business Centre, jeden z najciekawszych wielofunkcyjnych projektów biurowych w Polsce. Olivia, zlokalizowana
w geograficznym centrum Trójmiasta, w bliskim sąsiedztwie kampusu uniwersyteckiego, rozwija się dynamicznie od 2010 roku.
Swój adres ma tu blisko 200 firm, m.in. Alior Bank, Allianz, Amazon, Arrow Electronics, Bayer, Energa, Noble Bank, PKO BP, PwC,
Ricoh, Sii, ThyssenKrupp. Olivia zapewnia najemcom optymalne warunki funkcjonowania i rozwoju. Rozumiejąc, że o sukcesie
przedsiębiorstwa decydują zróżnicowane czynniki, gwarantuje im – obok najwyższej jakości przestrzeni biurowych – dostęp do
obecnych w centrum wyspecjalizowanych firm HR, IT, finansowych, świadczących usługi consultingowe, prawne czy
marketingowe. Do dyspozycji najemców pozostają także m.in. 3 centra konferencyjne, centrum medyczne z apteką, studio
fitness CityFit, gimnazjum, przedszkole, żłobek, salon urody, notariusz czy punkt ładowania samochodów elektrycznych. Olivia
aktywnie wspiera lokalną społeczność, realizuje też liczne projekty służące rozwojowi i integracji pracowników kompleksu.
Regularnie odbywają się tu wydarzenia biznesowe, edukacyjne, kulturalne i sportowe. Rocznie jest ich ponad 500.
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