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Vítězem soutěže Kanceláře roku je Zásilkovna na Balabence
Zásilkovna, společnost ze skupiny Packeta, vyhrála prestižní cenu v 6. ročníku soutěže
Kancelář roku za své nové kanceláře umístěné v budově na Balabence, kterou vlastní skupina
CIB GROUP.
Celkem 70 výjimečných kancelářských interiérů firem v České republice letos soutěžilo v deseti kategoriích, poprvé se objevily
kategorie Hybridní kanceláře roku a Inovativní kanceláře. Pomyslnou jedenáctou kategorií pak je speciální Cena poroty, udělovaná
napříč všemi přihlášenými realizacemi. Jejím cílem je ocenit výjimečný přínos pro architekturu a design.
Soutěž kanceláře roku vznikla v roce 2016 a nyní probíhá již její 6. ročník. Odborná porota hodnotí interiéry z hlediska výjimečnosti
a designu prostor, inovace (technologické, materiálové, praktické), atmosféry prostředí, a především kvality pracovního prostředí.
Novou podobu kanceláří Zásilkovny navrhlo špičkové studio Vrtiška&Žák. Výrazným prvkem v interiéru jsou červené hliníkové
stropní podhledy a designové obklady stěn z recyklovaného vrstveného kartonu, papírových krabic, který pomáhá dotvářet image
značky.

CIB GROUP, a.s.

Kontakt

CIB GROUP, a.s.

Ing. Dušan Koňařík, výkonný ředitel

pro média

Ing. Dušan Koňařík, mob. 734 643 173
www.cib.cz, media@cib.cz

CIB GROUP, a.s.
Jeruzalémská 1321/2, 110 00 Praha 1 / Tel.: +420 296 249 311 / E-mail: info@cib.cz
IČO: 27211185 / DIČ: CZ27211185 / Společnost zapsaná v OR vedeném MS v Praze, spisová značka B 9748

www.cib.cz

O CIB GROUP
CIB GROUP je českým investorem realizujícím své aktivity na českém trhu s nemovitostmi. Věnuje se činnostem spojeným
se správou a pronájmem vlastních rezidenčních a administrativních budov v hlavním městě i regionech. Stěžejní strategií v oblasti
nájemního bydlení je rozšiřování bytového fondu a jeho následná rekonstrukce vedoucí ke zvýšení kvality bydlení. Portfolio
rezidenčních nemovitostí ve vlastnictví CIB GROUP přesahuje počet 1 300 bytových jednotek. Celková výměra pronajímatelných
bytových ploch ve vlastnictví CIB GROUP tak činí více než 85 000 m2. Vedle toho CIB GROUP vlastní komerční nemovitosti
v Praze, reprezentující přibližně 22 000 m2 pronajímané plochy.
Administrativní budova Balabenka je moderní budova na rozhraní městských částí Prahy 8 a Prahy 9 v zástavbě navazující
na bytové, nákupní komplexy a na multifunkční arénu. Poloha budovy zaručuje výbornou dopravní dostupnost a plnou nabídku
veškerých služeb v těsném okolí. Architektonické řešení budovy symbolizuje mořské vlny a půdorys budovy vytváří příjemnou
odpočinkovou zónu v podobě přilehlého parku. Kanceláře na svých cca 15 tis. m2 kancelářských a maloobchodních ploch disponují
standardem kategorie A, objekt drží certifikát BREEAM In-Use „very good“.

SKUPINA PACKETA
Zásilkovna, člen skupiny Packeta, je přední česká technologická společnost založená v roce 2010, která vznikla s cílem usnadnit eshopům přepravu zboží k zákazníkům. Krédem Zásilkovny je rychlé a pohodlné vyzvedávání zásilek bez front. Umožňuje to hustá
síť výdejních míst, kterých je v České republice již více než 5 300 a každý měsíc se otevírají desítky dalších. Pod hlavičkou Packeta
Group funguje společnost také na Slovensku, v Německu, Maďarsku, Polsku, Rumunsku či ve Spojených arabských emirátech.
A další expanze je nasnadě. Cílem společnosti Packeta je totiž stát se globální digitální logistickou platformou.
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