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Warszawa, 3 kwietnia 2017 r.
Sylwia Orzeł i Paweł Konarski nowymi menadżerami Hali Koszyki
Do zespołu zarządzającego Halą Koszyki dołączyły nowe osoby: Sylwia Orzeł,
która obejmie stanowisko Property Manager oraz Paweł Konarski jako Hall
Manager. Pani Sylwia Orzeł będzie odpowiedzialna za całościowe zarządzanie
projektem Hala Koszyki, w tym jego finansami oraz zarządzaniem najmem,
natomiast Paweł Konarski będzie odpowiedzialny za część restauracyjną
obiektu i organizację imprez, a także wizerunek hali i relacje zewnętrzne.
Sylwia Orzeł jest doświadczoną administratorką nieruchomości – przed
przyjściem do Hali Koszyki zarządzała łódzkimi obiektami komercyjnymi
należącymi do Globe Trade Centre. Wcześniej piastowała stanowisko Property
Managera w Colliers International REMS, gdzie m.in. była odpowiedzialna za
zarządzanie warszawskim portfolio nieruchomości jednego z największych
funduszy inwestycyjnych w Europie. Posiada również dużą wiedzę oraz
doświadczenie we wszelkich kwestiach finansowych związanych z obsługą
obiektów biurowo-handlowych.
Natomiast Paweł Konarski to wieloletni restaurator oraz organizator imprez
masowych, który swoje doświadczenie zdobywał zarówno w kraju, jak i za
granicą – w Szwecji, Hongkongu czy francuskim Cognac. Kierował takimi
warszawskimi placówkami, jak restauracja Sofa, pub Falcon, klub muzyczny TamTam, gdzie wcześniej był dyrektorem artystycznym; jako właściciel spółki Nad
Reglami przygotował do otwarcia Piwiarnię Warki w Zakopanem – pierwszej
i jedynej takiej placówki w tym mieście.
Organizował także liczne imprezy muzyczne i masowe, a do swoich
zainteresowań – oprócz kulinariów – zalicza przede wszystkim muzykę –
klasyczną, jazz i alternatywną.
„Takie osoby, jak Sylwia i Paweł, to znakomity nabytek dla Hali. Stanowią idealnie
dobrany duet, którego umiejętności i doświadczenia doskonale się uzupełniają”
powiedział Tomasz Skuza, portfolio manager w Echo Polska Properties, firmy
zarządzającej Halą Koszyki. „Wszyscy cieszymy się, że dołączyli do naszego
zespołu.”
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O Hali Koszyki
Hala Koszyki to wyjątkowy kompleks biurowo-handlowy, powstały w oparciu
o koncepcję architektoniczną z początku XX wieku. W skład kompleksu wchodzi
część gastronomiczno-handlowa oraz 4 budynki biurowe, wśród których znajdują
się biura typu loft oraz wyjątkowe powierzchnie oferujące swoim użytkownikom
przestronne tarasy z widokiem na panoramę Warszawy.
Wyjątkową cechą inwestycji jest jej doskonała lokalizacja w ścisłym centrum
miasta, zapewniająca znakomite połączenia komunikacyjne z pozostałymi
częściami miasta, w sąsiedztwie stacji metra Politechnika oraz licznych
przystanków komunikacji miejskiej. Kompleks „Koszyki” dysponuje także 200
miejscami parkingowymi, co jest ewenementem w tej części miasta, oraz
infrastrukturą dla rowerzystów (ponad 80 stojaków rowerowych wraz
z prysznicami i szafkami). W całym kompleksie zastosowano nowoczesne
rozwiązania technologiczne i architektoniczne, co pozwoliło obiektowi uzyskać
w trakcie budowy certyfikat środowiskowy BREEAM na poziomie bardzo dobrym.
Właścicielem „Koszyków” jest Griffin Premium RE... Spółka powstała w grudniu
2016 r. poprzez wyodrębnienie dziewięciu atrakcyjnych nieruchomości z portfela
stworzonego i zarządzanego przez grupę Griffin Real Estate, wiodącego
i dynamicznie rozwijającego się inwestora na rynku nieruchomości komercyjnych
w Europie Środkowej i Wschodniej. W portfelu nieruchomości Griffin Premium
RE.. znajduje się obecnie sześć nieruchomości biurowych i trzy obiekty biurowohandlowe. Wszystkie znajdują się w znakomitych lokalizacjach, w pięciu polskich
miastach: Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie i Katowicach.
***
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