Agenda
Konferencja
8:30

Rejestracja i powitalna kawa

9:15

Inauguracja konferencji

9:30

Regiony gonią centralę, a inwestorzy spoglądają na stopy (Dyskusja)
Warszawa się rozwija, ale to miasta regionalne odznaczają się największą dynamiką podaży nowej powierzchni,
utrzymując jednocześnie umiarkowany poziom pustostanów i duże zaangażowanie inwestorów. Czy ten trend się
utrzyma? Czy stopy zwrotu nadal będą podlegały kompresji?

10:30

10, 20, 30 pytań do...:
Pytania od publiczności do gościa konferencji.

11:00

Dlaczego wierzę w wieże (Dyskusja)
Wieżowce są bardzo efektownymi inwestycjami. Stoją za nimi wielkie pieniądze i prestiż, ale też duże ryzyko. Kiedy
gra jest warta świeczki, a kiedy odpuścić?

11:40

Przerwa kawowa

12:10

Białe kołnierzyki czy serwery? (Power speech)
W jak dużej mierze technologia może zastąpić pracę ludzką? Czy pracowników biurowców wyprze sztuczna
inteligencja z centrów danych?

Prelegenci

Antony Slumbers Strategic Innovation in Real Estate, antonyslumbers.com

12:40

Trzecia strona medalu (Sparing)
Sparing: inwestor vs. najemca

13:00

Biuro na pokolenia (Dyskusja)
We współczesnym biurze spotykają się baby boomersi, pokolenia X, Y, a w drodze jest już Z. Jak dopasować
wnętrza i politykę korporacyjną do ich wymogów?

Prelegenci

Dorota Osiecka Dyrektor, Workplace Innovation, Colliers International (moderator)

14:00

Lunch

15:00

Czego cowork wymaga od dewelopera? (Warsztat)
W biurach współdzielonych upatruje się przyszłości tego segmentu nieruchomości. Jakie są wymagania firm
coworkingowych w stosunku do powierzchni oferowanych przez deweloperów lub właścicieli budynków?

15:00

Biurowy konkurs piękności (Warsztat)
Nowe biura coraz bardziej przypominają wnętrza statków kosmicznych lub plan zdjęciowy filmów si-fi. Czy za
najnowszymi cudami techniki i estetyczną ekstrawagancją idzie w parze poprawa wydajności pracy?

16:00

BMS czyli bądź mistrzem systemu (Warsztat)
Dobre praktyki i typowe błędy w korzystaniu z systemów zarządzania budynkiem BMS.

16:00

Z lotu ptaka (Warsztat)
Budownictwo przyjazne naturze. Czy dbałość o środowisko naturalne wymaga aż tak dużego zachodu jak się
wydaje?

Partnerzy

Srebrny Sponsor

Srebrny Sponsor

Srebrny Sponsor

Brązowy Sponsor

Brązowy Sponsor

Brązowy Sponsor

Brązowy Sponsor

Partner Strefy Networkingowej

Partner Towarzyszący

Patron Medialny
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sales@eurobuildcee.com
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Informacje ogólne odnośnie konferencji:
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