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Nagrody dla deweloperów

ECO-Classic została uhonorowana tytułem Firma Przyjazna Sztuce. Inpro otrzymało Medal Europejski za wysoki poziom
wykonawczy Kwartału Kamienic
Wielkie firmy, aby umacniać markę na
rynku, coraz częściej wychodzą poza
obszar swoich zainteresowań i inwe
stują w obce im dziedziny, takie jak
sztuka czy sport.

Jury plebiscytu (złożone z artystów,
przedstawicieli świata biznesu i dzien
nikarzy) zorganizowanego przez ma
gazyn „Art&Business", doceniło za
angażowanie ECO-Classic w promo
wanie i wspieranie różnorodnych ak
tywności kulturalnych i artystycznych.
Wyróżnienie przyznano także za
wspieranie i krzewienie aktywności
kulturalnych w nietypowych dla niej
warunkach i miejscach.
Deweloperzy dla kultury
Do najciekawszych i największych
projektów zrealizowanych przez de
welopera należy TRIO Inspiracje
- cykl spotkań ze sztuką w surowych
wnętrzach powstającego budynku
apartamentowego. Pod tym szyldem
ECO zorganizowała do tej pory bli
sko 10 artystycznych wydarzeń, m.in.
koncert kwartetu Musicarius, wyko
nującego muzykę skomponowaną
przez Jana A.P. Kaczmarka do filmu
„Marzyciel", wernisaż fotografii
Krzysztofa Gieraltowskiego, połączo
ny z pokazem wykonywania fotogra
fii artystycznej przez samego mistrza,
premierą jego teki „Indywidualności
polskie" oraz koncertem Leszka Moż
dżera. Wśród projektów kultural
nych, zorganizowanych przez ECO-Classic, byl również pokaz kolekcji
mody Joanny Klimas, recital Krysty
ny Jandy wraz z jedynym w Polsce
pokazem instalacji multimedialnej
Alexandra Lindsaya „Moving Wall",
koncert „Kobiety i jazz" z udziałem
Urszuli Dudziak, Miki Urbaniak, An
ny Serafińskiej, Doroty Miśkiewicz,
Grażyny Auguścik, Kayah czy kon
cert Tomasza Stańko, ilustrowany ob
razami Joanny Stańko.
ECO-Classic inicjuje i angażuje się
również w mniej sze proj ekty o zasię-
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Kwartał Kamienic, luksusowa inwestycja giełdowej spółki Inpro SA, została doceniona przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz Business Centre Club

gu lokalnym, skierowane do wąskie
go kręgu odbiorców. Przykładem te
go jest m.in. koncepcja realizacji jed
nej z najnowszych inwestycji - osiedla
Wolne Miasto w Gdańsku. W Trójmie
ście firma współpracuje z lokalnymi
artystami malarzami przy tworzeniu
komunikacji wizualnej osiedla.
„Firma Przyjazna Sztuce" to ini
cjatywa służąca premiowaniu firm bę
dących dzisiejszymi mecenasami sztu
ki. Zamysłem jej organizatorów było
wyróżnienie organizacji i przedsię
biorstw zaangażowanych w budowa
nie pomostu pomiędzy światem biz
nesu a kultury i sztuki oraz przykła
dów najbardziej owocnego współdzia

łania tych dwóch światów. Plebiscyt
skierowany byl do przedsiębiorstw
z sektorów finanse, IT, motoryzacja,
telekomunikacja, budownictwo, pra
wo, edukacja.
W plebiscycie wyróżnionych zo
stało 15 firm, w tym obok ECO-Clas
sic są m.in. BMW Group Polska,
PGNiG Technologie SA, PKP Interci
ty SA, Gallery69, BPSC SA.
Deweloper ECO-Classic realizuje
dwie inwestycje w Trójmieście: Wol
ne Miasto w Gdańsku, a także Apar
tamenty Kępa Redłowska w Gdyni.
Pierwsze mieszkania w Wolnym Mie
ście zostaną udostępnione właścicie
lom we wrześniu.

Kwartał Kamienic na medal
Kwartał Kamienic, luksusowa inwe
stycja giełdowej spółki Inpro SA, zo
stała doceniona przez Europej ski Ko
mitet Ekonomiczno-Społeczny oraz
Business Centre Club. Kompleks luk
susowych apartamentów wyróżnio
no tegorocznym Medalem Europej
skim dla Wyrobów i Usług.
Nagroda przyznawana jest od 13 lat
tym wyrobom i usługom którychjakość
odpowiada standardom europejskim.
Tak prestiżowe wyróżnienie naszej
inwestycji potwierdza, że Inpro stara
się posiadać w swojej ofercie aparta
menty i mieszkania z gwarancją wy

sokiej jakości wykonania i zgodnie
z najwyższymi standardami, odpo
wiadającymi europejskim wymogom,
uwzględniając przy tym doskonale lo
kalizacje - podkreśla Rafał Zdebski,
dyrektor handlowy Inpro SA.
Kwartał Kamienic znajduje się
przy ul. Szerokiej, Świętojańskiej
i Tandety w Gdańsku. Forma archi
tektoniczna nawiązuje do stylu hi
storycznej zabudowy miasta. Inwe
stycję zakończono jesienią 2012 r. Ce
ny kształtują się od 9,9 tys. zł netto
za metr kwadratowy. Dostępnych
jest ostatnie 27 apartamentów i sześć
lokali usługowych, o
u MA

