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Volgende halte voor WeWork: Central Point
Warschau, 25 juli 2019 – WeWork, de aanbieder van flexibele en moderne
kantoorruimtes over de hele wereld, blijft zijn expansie in Polen uitbreiden. Het bedrijf
huurde 5.500 m² op haar zesde en nieuwste locatie – Central Point, Warschau, een
project ontwikkeld door het Belgische IMMOBEL, project dat naar verwachting midden
2021 klaar zou zijn. WeWork werd bij de huurtransactie bijgestaan door het
multinationale vastgoedkantoor Cushman & Wakefield.

Sinds 2010 streeft WeWork ernaar om ondernemers en ondernemingen flexibele en doordachte gedeelde
kantoorruimtes aan te bieden die een huiselijke en creatieve sfeer uitstralen en zo de netwerkvorming
ondersteunen. Leden van de ‘WeWork-gemeenschap’ krijgen op alle locaties gratis en onbeperkte toegang
tot onthaaldiensten, kantoorartikelen, vers gezette koffie en de ondersteuning van community managers.
In de ruimtes van WeWork zijn er eveneens aanvullende faciliteiten, zoals biljarttafels en
ontspanningsruimtes en worden er tal van lifestyleactiviteiten, zoals yogasessies of wellnessdagen,
georganiseerd. Leden van de gemeenschap hebben 24/7 toegang tot 485 WeWork-kantoren in 28 landen
over de hele wereld. Het interieur van de WeWork-kantoren creëert een comfortabele werkomgeving voor
elk team (van 20 tot 250 teamleden) en elk soort gebruiker (van freelancers tot ondernemingen, die op dit
moment 40 % van de activiteiten van WeWork vertegenwoordigen). WeWork telt wereldwijd 466.000
leden en is aanwezig in 105 steden en 28 landen.
Central Point is een van de meest prominente vlaggenschepen die momenteel worden gebouwd door de
Belgische ontwikkelaar IMMOBEL in Warschau, Polen. Het project in Warschau zal uiteindelijk een
oppervlakte hebben van iets meer dan 19.000 vierkante meter, waarvan 18.000 vierkante meter
kantoorruimte en 1.100 vierkante meter winkelruimte. Het gebouw ligt in het hart van de zakenwijk van de
hoofdstad, op een locatie die perfect verbonden is, net op de kruising van de straten Marszałkowska en
Świętokrzyska, nabij tal van bus- en tramhaltes, en een overslagstation dat metrolijnen I en II - de
Świętokrzyska Metro - verbindt. Central Point ligt op wandelafstand van het centraal station. Het Central
Point-gebouw is ontworpen in samenwerking met het ontwerpbureau Kazimierski i Ryba en de
Amerikaanse onderneming Arquitectonica. Het 21 verdiepingen tellende gebouw zal zich zeker en vast
onderscheiden door de glazen façade, een speciale ingang voor het kantoorgebouw op het niveau van de
metrolijn en zes snelle ecologische liften. Central Point is niet alleen de ideale werkplek, het is ook de
perfecte locatie om je vrije uurtjes door te brengen. Naast het kantoorgebouw bevinden zich het PASTgebouw en tal van restaurants en culturele centra. De Saxontuin, het Paleis van Cultuur en Wetenschap of
het Grzybowski-plein bevinden zich op slechts enkele minuten wandelen.
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Meer informatie:
Jacek Wachowicz, CEO IMMOBEL Poland
+48 22 351 0 190
jacek.wachowicz@immobelgroup.com
Over de Groep IMMOBEL
IMMOBEL is de grootste beursgenoteerde Belgische vastgoedontwikkelaar. Sinds de oprichting in 1863 ontwikkelt en commercialiseert de
Groep vernieuwende stedelijke projecten die inspelen op de behoeften van steden en hun inwoners. Dankzij zijn intelligente strategie en 200
getalenteerde medewerkers wist IMMOBEL zijn expertise te diversifiëren in verschillende sectoren: residentieel, kantoren, winkels, gemengd
stedelijke agglomeraties, alsook verkavelingen en horeca. De vennootschap heeft een beurskapitalisatie van meer dan 550 MEUR, waarmee ze
een van de marktleiders is. IMMOBEL zet zijn pan-Europese expansie voort met een portefeuille van meer dan 820.000 m² die ontwikkeld wordt
in 6 landen (België, Groothertogdom Luxemburg, Polen, Frankrijk, Spanje, Duitsland) en oefent zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid uit
door een deel van zijn winst te besteden aan liefdadigheidsprojecten op het vlak van gezondheid, cultuur en sociale inclusie. De Groep hanteert
een duurzame visie op stadsontwikkeling en streeft ernaar een bedrijf te worden dat zijn CO2-impact in acht neemt.
Voor meer informatie: www.immobelgroup.com
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