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Warszawa, 9 maja 2017 r.

Hala Koszyki z prestiżową nagrodą!
W tegorocznej edycji prestiżowego konkursu CEEQA Awards 2017 Hala Koszyki została
wyróżniona nagrodą w kategorii Retail Development of the Year.
Nagrody CEEQA to najcenniejsze trofea w sektorze nieruchomości komercyjnych,
przyznawane najlepszym budynkom, firmom oraz pracownikom tej branży przez jury
składające się z przedstawicieli najbardziej szanowanych firm tego sektora.
To już kolejna nagroda dla Hali Koszyki – wcześniej Hala została nagrodzona
w prestiżowym konkursie BRICK AWARD 2017 w kategorii Budynek w zabudowie miejskiej.
Natomiast w marcu Koszyki zdobyły nagrodę w plebiscycie POLSKA ARCHITEKTURA XXL.
We wszystkich wspomnianych konkursach jurorzy zwracali uwagę na niezwykle udaną
rewitalizację zniszczonego, historycznego budynku i tchnięcie weń nowego życia, czego
najlepszym dowodem jest stale rosnąca liczba gości i nieustanne zainteresowanie
odwiedzających.
O Hali Koszyki
Hala Koszyki to unikalny projekt biurowo-handlowy, powstały w oparciu o koncepcję
architektoniczną z początku XX wieku. W skład obiektu wchodzi hala targowa,
w której znajdują się liczne restauracje oraz przestrzenie biurowe.
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 biurowo-handlowe. Wszystkie znajdują się w znakomitych
lokalizacjach, w pięciu polskich miastach: Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie
i Katowicach. Obiektem zarządza Echo Polska Properties, holenderska spółka działająca
według formuły REIT i inwestująca w sektorze nieruchomości, zwłaszcza nieruchomości
biurowych, handlowych i przemysłowych na terenie całej Polski.
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