Spojení kultury s prací funguje:
ArtGen hlásí rok po kolaudaci obsazenost 70 %
Praha, 24. června 2016 – ArtGen spojuje v Holešovicích již více než rok fungování prémiových
kanceláří s čilým kulturním životem. Rok po kolaudaci je kancelářský komplex obsazen ze 70 %.
V budovách i veřejném prostoru mezi nimi se uskutečnilo již 14 kulturních akcí, kterých se
zúčastnilo řádově 7 tisíc návštěvníků.
Přesně v duchu motta „Dost už bylo kancelářské šedi“ žijí kancelářské budovy ArtGen Office Gallery
kulturou a uměním. Konají se zde pravidelné výstavy pořádané Novou galerií, svá díla zde prezentovali
designér Jakub Berdych, sochař Jan Novotný, malíř Jan Uldrych nebo módní návrhářka Eva Brzáková.
Obraz, který se stal předlohou obalu nového Alba, zde vyšívala skupina MIG 21.
„ArtGen žije kulturou během práce i po ní a vyniká tak mezi ostatními šedivými a nudnými budovami, které
se po pracovní době vylidní a usnou. V prostorách recepcí čekají na zaměstnance i návštěvníky budov
výstavy, konají se zde koncerty, módní přehlídky i netradiční prezentace současných českých a světových
umělců,“ uvádí Michal Dostál, marketingový manažer ArtGen Office Gallery.
Životem pulzující prostory v centru Holešovic lákají i nájemce, ArtGen je již obsazen ze 70 %. Zatímco
budova Gen je prakticky obsazena, v budově Art mohou potenciální nájemci ještě vybírat ze dvou
exkluzivních nejvyšších podlaží (700 a 900 m2) s výhledem na historické centrum Prahy nebo zvolit
typické podlaží o velikosti až 1 800 m2.
Význam kvalitních kanceláří roste
V době nedostatku kvalitních pracovníků na trhu práce je zájem o vysoce kvalitní kanceláře v blízkosti
zastávek pražského metra logický a projekty, jako je ArtGen Office Gallery, z něj významnou měrou těží.
„Při jednání s nájemci je vzdálenost budovy od stanice metra jednou z prvních otázek. V širším centru
Prahy jde o podstatnou výhodu a spolu s výší nájemného o jeden z primárních rozhodovacích faktorů.
Firmy si stále častěji uvědomují, že také lokalita jejich sídla ovlivňuje významně výkonnost a dlouhodobou
loajalitu zaměstnanců,“ dodala v souvislosti s výsledky výzkumu, který pro ArtGen Office Gallery
zpracovala na konci minulého roku výzkumná agentura STEM/MARK, manažerka projektu komplexu
Milena Doubková.
Jedním z nejdůležitějších kritérií pro nájemce, ale především jejich zaměstnance, je podle výsledků tohoto
průzkumu dopravní dostupnost kanceláří. Do pěti minut chůze od stanice metra je v Praze dostupná
kancelář pouze pro 22 % dotázaných kancelářských pracovníků.
Velmi důležitá je také vybavenost kancelářských budov. 69 % zaměstnanců, kteří pracují v kancelářích,
tráví na své pracovní židli 8 a více hodin denně. Čtyři pětiny zaměstnanců přitom nemají k dispozici
relaxační místnost nebo zónu pro trávení přestávek v práci, 63 % zaměstnanců nemá v budově k dispozici
sprchu, aby mohli jet do práce například na kole.
„Existence veškerých těchto atributů je pro nás v současné době obrovskou výhodou při jednání se zájemci
o nové kanceláře. Během jednoho roku od kolaudace zabydlelo ArtGen více než 1 000 zaměstnanců
současných nájemců a věříme, že během dalšího roku dosáhneme kompletní obsazenosti obou budov
ArtGenu,“ uzavírá Milena Doubková.
Poznámka pro editory
Informace o ArtGen Office Gallery
ArtGen Office Gallery je netradiční architektonický projekt dvou administrativních budov Art a Gen v pražských
Holešovicích. Je ojedinělý nejen výjimečnou architekturou a strategickou polohou v těsné blízkosti historického
centra Prahy, ale i blízkým spojením s uměním. Interiéry neslouží pouze jako administrativní prostory, ale rovněž jako
galerie, ve které jsou vystavována díla především českých, ale i zahraničních umělců nebo realizovány módní
přehlídky či vernisáže.
Více informací naleznete na internetových stránkách projektu www.artgen.cz.

