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Załączone dokumenty:

Projekt jest pierwszą na ogromną skalę Warszawską

inwestycją z zakresu retail znajdującą się wzdłuż rzeki.

Przez wiele lat wydawało się, że inwestorzy nie wiedzą, co

zrobić ze starym budynkiem Elektrowni Powiśle. Wielu

deweloperów widziało potencjał w nieruchomości, ale nie

wiedziało jak sprostać zadaniu. Nawet ostatni jego

właściciel, firma Hochtief zapowiadała, że otwarcie

odrestaurowanego projektu odbędzie się w 2016 roku,

jednak projekt nigdy nie wystartował. Mimo to, dzisiaj

budynek, który dostarczał Warszawie energii przez

większość XX wieku nabiera ostatecznych kształtów.

Elektrownia Powiśle jest pierwszym Warszawskim,

ogromnym projektem handlowym mieszczącym się w

sąsiedztwie rzeki. Inwestycja obejmuje odrestaurowanie

elektrowni (powstałej w 1904 roku) a także budowę

nowych biurowców. Projekt usytuowany jest wzdłuż brzegu

rzeki, w bliskiej odległości od Uniwersytetu Warszawskiego

oraz metra. White Star Real Estate planuje do czerwca

przyszłego roku, oddać do użytku ponad 55,000 mkw.

powierzchni handlowej oraz biurowej, a w krótkim czasie po

tym ukończyć hotel.

„Inwestycja pnie się szybko w górę, jesteśmy nawet przed

terminem, co także może być problemem, ponieważ

będziemy musieli rozpocząć działania, których nie

planowaliśmy do końca roku,” ujawnia Brian Patterson,

CEO firmy White Star Estate. „Jednak lepsze takie

problemy, niż mieć opóźnienie. Gdy przejmowaliśmy

inwestycję nikt nie wierzył, że będziemy otwierać

ukończony projekt w 2019 roku. Moim zdaniem jest to

bardzo interesujący projekt nie tylko dla Powiśla, ale
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również dla całego miasta. Wzięliśmy najlepsze przykłady z

całego świata i połączyliśmy je w tym projekcie.”

Grupą docelową nowego inwestora jest młodsze pokolenie,

zwłaszcza subkultura hipsterska. „Chcielibyśmy

przyciągnąć pełen energii tłum. Będziemy mieli butiki typu

pop-up a food courty będą miały 18 restauracji

sprzedających potrawy z całego świata. Głównym

kryterium doboru najemców jest dobre, ekscytujące

jedzenie, lecz także takie, które można szybko

przygotować. To dlatego nie chcemy zostawiać żadnej

przestrzeni na eksperymenty. Natomiast możemy

prowadzić projekt, w którym młodzi utalentowani szefowie

mogą dostać zniżkę albo nawet wynajmować za darmo,

jeśli chcieliby wypróbować nowego gastronomicznego

konceptu. Jesteśmy otwarci na innowacje,” mówi Patterson.

Kompleks zaoferuje również budynki biurowe i

cztero-gwiazdkowy hotel z pierwszym w Warszawie dużym

basenem na dachu. Inwestorzy chcą, aby na to miejsce

spotkań mogło sobie pozwolić większość Warszawiaków.
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