
Każde biuro chce być dzisiaj 
eko – w salach i kuchniach 
normą stały się już kosze 
do segregacji odpadów, 
a na dachach budynków coraz 
częściej pojawiają się panele 
fotowoltaiczne. Ekologiczny 
wymiar danego biura powinna 
dodatkowo podkreślać zieleń – 
to właśnie rośliny przyczyniają się 
do tego, że w danym wnętrzu 
możemy oddychać czystym 
powietrzem, ale także zapewniają 
człowiekowi niezbędny kontakt 
z naturą.
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Już od dłuższego czasu zarządcy 
i marketing menedżerowie centrów 
handlowych są zgodni, że klientom 
nie wystarczają już centra handlowe 
jako miejsca przeznaczone jedynie 
do zakupów. Klienci poszukują 
miejsc do spędzenia czasu 
w ciekawy i przyjemny sposób, 
które dostarczą im odpowiednich 
doznań, a zrobienie niezbędnych 
zakupów staje się często celem 
drugorzędnym. Stworzenie właśnie 
takiego miejsca destynacji powinno 
być celem właścicieli i zarządców 
centrów handlowych.
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