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BRIGHTONE WYBIERA POSEJDONA
Za dwa lata nawet 400 specjalistów pracujących w jednej z najnowocześniejszych szczecińskich firm IT –
brightONE – wprowadzi się do swojej nowej siedziby w Posejdonie. To pierwszy biurowy najemca, który
ogłosił swoje przejście do powstającego w centrum Szczecina kompleksu.
- Od kilkunastu miesięcy rozglądaliśmy się za przestrzenią biurową, która nie tylko byłaby wystarczająco duża,
by zapewnić nam stabilny wzrost, ale również dawała nam i naszym pracownikom możliwość stworzenia
czegoś więcej niż tylko miejsca pracy – mówi Jakub Borowczyk, Prezes brightONE Sp. z o.o. – Zatrudniamy
najlepszych w Szczecinie specjalistów z branży embedded, dlatego chcieliśmy, by przestrzeń, w której
prowadzimy swój biznes, jak najpełniej zaspokajała ich i nasze potrzeby. By rozwijała naszą kreatywność,
dbała o środowisko, była przyjazna. Posejdon odpowiedział na wszystkie nasze potrzeby.
Powierzchnia brightONE liczyć będzie ponad 3000 metrów kwadratowych, co znaczy, że w stosunku do
swoich dzisiejszych biur wzrośnie o ponad 50 procent. Wynika to z planów rozwoju firmy. Nie tylko wzrostu
zatrudnienia, ale również unowocześnienia środowiska pracy.
- Zależało nam, byśmy byli w miejscu, które wiele naszych codziennych spraw będzie rozwiązywać za nas.
Potrzebowaliśmy kantyny, apteki, pełnego zaplecza dla rowerzystów, infrastruktury konferencyjnej.
W Posejdonie mamy to wszystko w jednym miejscu. Chcieliśmy też przestrzeni, która będzie doskonale
wpierać i rozwijać pomysłowość i kreatywność naszego zespołu. To wszystko znaleźliśmy w Posejdonie –
dodaje Borowczyk. – Dlatego zarezerwowaliśmy sobie dodatkowo możliwość dalszego wzrostu. Wiążemy się
ze Szczecinem na długie lata i chcemy, by nasi dzisiejsi i przyszli pracownicy to wiedzieli.
Porto Sp. z o.o., inwestor prowadzący projekt budowy kompleksu przy głównym placu Szczecina, jeszcze
przed wakacjami zapowiadał, ogłoszenie pierwszego najemcy biurowego.
- To były dobre rozmowy – mówi Marcin Woźniak, Członek Zarządu Porto. – Wiedzieliśmy, że mamy szansę
wspólnie stworzyć nowy symbol Szczecina. Oczywiście o pieniądzach zawsze rozmawia się na poważnie,
ale było więcej wątków, które przekonały brightONE do Posejdona. Ludzie tworzący naszą przyszłą
codzienność robić to będą w miejscu, które łączy tradycję właśnie z najambitniejszym jutrem. BrightONE to
świetna firma, jej pracownicy to ludzie przyszłości. Odważyliśmy się budować nowy symbol Szczecina. Dziękuję
za to.
BrightONE zajmie prawie jedną piątą części biurowej Posejdona. Do tego na swojej kondygnacji pracownicy
będą mogli korzystać z kilkusetmetrowego własnego tarasu. Do dyspozycji pozostanie również zaplecze
konferencyjne nawet na 1000 osób oraz aleja handlowa z Lidlem i Super-Pharm.
- POSEJDON tworzy kompleksowe środowisko dla nowoczesnych najemców. To już nie tylko biura i metry
kwadratowe. To tzw. trzecie miejsce – pomiędzy pracą a domem – dodaje Woźniak.

www.posejdoncenter.pl

BrightONE to ekspert w zakresie tzw. technologii embedded. Specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań
informatycznych dla szeroko pojętej branży motoryzacyjnej – od producentów samochodów i samolotów po
zaawansowany sprzęt sportowy. Z rozwiązań powstających w Szczecinie korzystają kierowcy
najpopularniejszych marek samochodowych na świecie, piloci śmigłowców ratunkowych czy piłkarze
i trenerzy najlepszych klubów z Ligii Mistrzów.
Szacowany na ponad 220 milionów złotych POSEJDON jest już wynajęty w ponad 60%. Latem 2019 roku
swoich pierwszych gości i klientów przyjmie centrum kongresowe, ponad 250 pokojów Courtyard
by Marriott**** i Moxy*** oraz aleja handlowa. Łącznie cały kompleks liczyć będzie prawie 50 000 mkw.
powierzchni, z czego hotele i biura to ponad 30 000 mkw. Część handlowa zajmować będzie niewiele ponad
3 000 mkw, a parking będzie mógł przyjąć 300 samochodów i 100 rowerów.
Umowa najmu powierzchni w Posejdonie rozpoczyna się w październiku 2019 roku. W procesie żaden agent
nie reprezentował którejkolwiek ze stron.
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