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Adgar Poland: Mieszko S.A. docenił walory Adgar BIT i biznesowego Mokotowa

Adgar Poland przedłużył umowę najmu powierzchni biurowej z Mieszko S.A. Oddział tego znanego i cenionego
producenta pralin i czekoladek z nadzieniem mieścić się będzie w mokotowskim biurowcu Adgar BIT. Wynajęte biuro
zostało przygotowane w opcji „pod klucz” i uwzględnia wszystkie oczekiwania najemcy. Obie firmy współpracują ze
sobą już od ponad 5 lat.

W budynku Adgar BIT, usytuowanym na warszawskim Mokotowie, Mieszko S.A. wynajął łącznie 420 mkw.
powierzchni biurowej. W ostatnich tygodniach trwały prace modernizacyjne i aranżacyjne, których celem było
dostosowanie wynajmowanej przestrzeni do oczekiwań najemcy – zarówno w kontekście funkcjonalności, jak i
aspektów związanych z designem i identyfikacją wizualną. Umowa najmu przyjęła formułę jej przedłużenia i
relokalizacji, bowiem współpraca pomiędzy firmami trwa już od 2016 roku, a dotychczasową siedzibą centrali spółki
Mieszko był inny biurowiec Adgar Poland - Adgar Park West. „Ciekawa infrastruktura i wygodne rozwiązania
komunikacyjne wpływają na duże zainteresowanie najemców naszą mokotowską ofertą. Relokalizacja Mieszko S.A.
cieszy nas podwójnie, gdyż poza aspektem biznesowym, kontynuację tej współpracy odbieramy jako aprobatę dla
naszych standardów pracy oraz dbałości o tworzenie komfortowych warunków sprzyjających rozwojowi działalności
biznesowej” – mówi Martyna Czarnota, Asset Manager w Adgar Poland.
Adgar BIT to zmodernizowany, 6-piętrowy, kameralny budynek o łącznej powierzchni 8 500 mkw., zlokalizowany na
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spokojnych obrzeżach biznesowego Mokotowa. Z bogatą ofertą udogodnień – od działającego w budynku przedszkola
i amfiteatru, po okoliczne sklepy, kawiarnie, restauracje, basen i kluby fitness, jest odpowiedzią na współczesne trendy
łączenia funkcji biznesowych z komfortem życia „po pracy”. Dodatkowo, w bezpośrednim sąsiedztwie Adgar BIT,
realizowane są liczne inwestycje mieszkaniowe tworzone z myślą o pracownikach firm, których siedziby mieszczą się w
pobliskich biurowcach. Rozwija się również miejscowa infrastruktura komunikacyjna. Przed wakacjami oddano do
użytkowania nitkę drogową łączącą ul. Woronicza z ul. Żwirki i Wigury, znacząco poprawiając lokalną przepustowość
i wygodę połączenia z pozostałymi dzielnicami Warszawy.
„Analizowaliśmy potrzeby i oczekiwania naszego zespołu i uznaliśmy, że infrastruktura Adgar BIT precyzyjniej
odpowiada naszym aktualnym wymaganiom. Zależało nam jednocześnie, aby pozostać częścią społeczności Adgar
Poland, z jej wartościami, otwartością i codziennym inspirowaniem do dalszego rozwoju naszej firmy. Ten cel został
osiągnięty i z optymizmem patrzymy w przyszłość” – mówi Daniel Pawski, dyrektor ds. zakupów, Mieszko S.A.
Wszyscy najemcy powierzchni biurowej w Adgar BIT oprócz biur dedykowanych, mogą skorzystać z przestrzeni
co-workingowej Brain Embassy. To autorski koncept biura przyszłości, powstały w oparciu o najnowsze, światowe
trendy w projektowaniu funkcjonalnych, ergonomicznych i kreatywnych przestrzeni do pracy. Na terenie kompleksu
Adgar BIT znajduje się również bezpłatna (do 24 godzin) wypożyczalnia rowerów marki BMW oraz wiele innych
rozwiązań, które umożliwiają swobodne funkcjonowanie oraz usprawniają lokalną komunikację.
Adgar Poland: https://www.adgar.pl/
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