
Biuro ma być przede wszystkim ośrodkiem 
do współpracy i spotkań między 
pracownikami pozwalającym budować 
zespoły i kulturę organizacyjną. Jest 
to odpowiedź na jedną z tych potrzeb, 
której najbardziej nam brakowało, gdy 
pracowaliśmy w domu – interakcji 
i kontaktów towarzyskich, które oprócz 
czysto społecznego aspektu spełniają też 
ważną rolę w codziennej pracy: pobudzają 
kreatywność oraz pozwalają na swobodną 
wymianę informacji i pomysłów. 
W przypadku wielu zawodów są to kluczowe 
czynniki niezbędne do rozwoju.
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Jednym z istotniejszych elementów 
stymulujących deweloperów do korzystania 
z nowoczesnych technologii jest coraz 
większa świadomość energetyczna zarówno 
biznesu, jak i społeczeństwa. W odpowiedzi 
na nią deweloperzy sięgają po technologie, 
które poprawiają efektywność energetyczną 
budynków. Dzięki np. światłu włączającemu 
się w korytarzach czy garażach tylko wtedy, 
kiedy zachodzi taka potrzeba, zarządzający 
obiektami mogą zaoszczędzić pieniądze 
mieszkańców i przeznaczyć je na inne istotne 
cele, jak choćby tworzenie przestrzeni dla 
mieszkańców, które pozwolą im na integrację 
i aktywne spędzanie czasu.
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