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Prawie 50 nowych firm, ponad 1400 nowych miejsc pracy
i rozpoczęcie budowy kolejnego budynku Olivia Star –
podsumowanie 2015 roku w Olivia Business Centre
ThyssenKrupp, Atos, Generali, LOTOS Air-BP oraz Agencja Rozwoju Pomorza to tylko
wybrane firmy i instytucje, które w 2015 roku otworzyły swoje biura w Olivia Business
Centre. W tym największym trójmiejskim kompleksie pracuje obecnie około 5000 osób.
W minionym roku ukończony został budynek Olivia Six. Rozpoczęła się także budowa
Olivia Star, szóstego i największego biurowca centrum, i od razu umowę na wynajem
6 tys. mkw. w tym budynku podpisała firma Sii. Olivia Business Centre to również serce
trójmiejskiego biznesu, czego potwierdzeniem było prawie 300 konferencji i wydarzeń,
które miały miejsce w prestiżowym Olivia Sky Club i innych przestrzeniach
konferencyjnych.
Setki nowych miejsc pracy
W maju 2015 r. oddano do użytku budynek Olivia Six, podtrzymując passę oddawania do
użytku co roku jednego biurowca. We wrześniu 2015 r. niemiecki koncern metalurgiczny
ThyssenKrupp otworzył w nim Globalne Centrum Usług Wspólnych, które zatrudni docelowo
1000 osób. Do Olivia Six wprowadziły się również Agencja Rozwoju Pomorza, Epam
Systems i PwC, która otworzyła Centrum Kompetencyjne świadczące usługi doradcze dla
klientów z sektora finansowego z USA i krajów Europy Zachodniej. ARP to wyspecjalizowana
agenda samorządowa, zajmująca się dystrybucją środków unijnych i ściąganiem inwestorów
zagranicznych do regionu, co generuje setki miejsc pracy rocznie. Ponadto do Olivii Six
wprowadza się CityFit – trwają prace wykończeniowe przy dwupiętrowym studio fitness
o powierzchni ponad 2 tys. mkw., które będzie dostępne przez cała dobę, 365 dni w roku.
Olivia Six to budynek z pierwszą w Polsce całoszklaną trójszybową elewacją, spełniającą
normy UE na rok 2021. Six uzyskał najwyższy wynik certyfikatu ekologicznego BREEAM
Excellent w Trójmieście. Budynek został również doceniony w branżowych konkursach.
Z uznaniem ekspertów spotkał się również budynek Olivia Four. Biurowiec został wyróżniony
w konkursach Pomorskie Sztormy 2014, Biurowiec Roku 2014 oraz Green Building Awards.
Wysoką jakość Olivia Four doceniły takie firmy jak Generali, LOTOS Air-BP, Acxiom, Atos,
Qumak i Omida, otwierając w nim swoje biura.
W 2015 roku kolejnymi rezydentami pozostałych budynków Olivia Business Centre zostały
m.in. Avaus Marketing Innovations, Broadridge, Coleman Research, czy Grupa Nowy

Styl – największy producent krzeseł w Europie. Dodatkowe piętro w budynku Olivia Tower
wynajęła również firma Bayer.
Przestrzeń kreatywności
W 2015 r. w Olivia Business Centre rozpoczął działalność akcelerator biznesu O4, oferujący
na 3 piętrach budynku Olivia Four pokoje o wielkości już od 16 mkw. oraz nowoczesną
przestrzeń konferencyjną. Jest to jeden z największych akceleratorów w Polsce. Oferta dla
małych i średnich przedsiębiorstw została dosłownie rozchwytana, w ciągu kilku tygodni
zostały zajęte wszystkie aktualnie dostępne powierzchnie biurowe. Dzisiaj członkami klubu O4
jest ponad 30 firm oraz wielu przedsiębiorców korzystających ze strefy coworkingu. W O4
działa między innymi niepubliczne gimnazjum.
Olivia Star już rośnie
Jednym z najważniejszych wydarzeń w 2015 r. w Olivia Business Centre było rozpoczęcie
budowy prestiżowego wieżowca Olivia Star. Pierwszą umowę najmu biura w Olivia Star
podpisano z jednym z najszybciej rosnących rezydentów centrum, francuską firmą
informatyczną Sii. Na powierzchni 6000 mkw. pracować będzie 700 osób, a kondygnacje
połączy zjeżdżalnia.
Wielofunkcyjność
Jednym z głównych atutów dla osób pracujących w centrum jest bogata oferta usług
zlokalizowanych na parterach poszczególnych budynków: centrum medyczne, restauracje,
kawiarnia, przedszkole, banki, salon piękności, centra konferencyjne. W 2015 roku podpisano
umowy z restauracją FIVE, Alior Bankiem, a także CityFit, które już wkrótce stanie się
największym i najnowocześniejszym klubem fitness w Trójmieście.
Serce trójmiejskiego biznesu
Olivia Business Centre to serce trójmiejskiego biznesu, między innymi dzięki prawie 300
wydarzeniom dla pomorskich przedsiębiorców tu zorganizowanych. Wśród nich były m.in.
InfoShare czy Startup Sauna. Z rezydentami centrum spotkały się znane postacie ze świata
nauki, sportu i sztuki: Chris Niedenthal oraz Peter Vesterbacka. Ponadto Olivia Sky Club gościł
spotkania dotyczące strategii Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz gala
programu „Wakacyjny Staż”, w którym wzięło udział prawie 90 firm.
Więcej niż biznes
W ramach współpracy z Uniwersytetem Gdańskim pracownicy i eksperci z firm z Olivia
Business Centre dzielili się wiedzą ze studentami – zarówno podczas prelekcji na uczelni, jak
i w trakcie praktycznych zajęć w centrum. Wśród wydarzeń angażujących lokalną społeczność
można wyróżnić festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, zbiórki krwi i Świąteczny Jarmark
Natury.
Sporą aktywnością i walecznością wykazała się sportowa społeczność Olivia Business Centre.
W ligach piłki nożnej i siatkówki Olivia Sports najlepsze okazały się zespoły OSTC oraz
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Goyello. Centrum zaangażowało się również w lokalne wydarzenia biegowe: Bieg Oliwski
oraz Sztafetę Firm.
Olivia Business Centre zaangażowało się także w inicjatywy promujące miasto oraz region.
Akcja „Wybierz Gdańsk” zachęca ludzi w różnym wieku do rozpoczęcia lub kontynuowania
kariery zawodowej w mieście Neptuna. W marcu natomiast, jak co roku, Olivia Business
Centre było częścią reprezentacji województwa pomorskiego podczas jednych z największych
targów nieruchomościowych w Europie, czyli MIPIM we francuskim Cannes.
Aktualności z życia społeczności Olivia Business Centre szukaj także na
www.oliviacentre.com.
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