
WE ARE EXIMIUS 
MORE THAN A WORKPLACE



PRZESTRZEŃ, KTÓRA INSPIRUJE DO DZIAŁANIA

Eximius Park to wyjątkowe połączenie komfortu nowoczesnych przestrzeni biurowych, 
filozofii work-life balance i bogatego ekosystemu udogodnień dla najemców, 
pracodawców i pracowników.

Park tworzą cztery budynki biurowe o łącznej powierzchni 50 000 mkw, z nowoczesnym 
centrum konferencyjnym, bogatym zapleczem gastronomicznym i dobrze rozwiniętą 
infrastrukturą. Kompleks nowoczesnych biurowców charakteryzują nieoczywiste 
połączenia: z jednej strony cisza i spokój, otoczenie zieleni, rezerwatów przyrody i parków 
krajobrazowych, z drugiej strategiczne położenie na skrzyżowaniu najważniejszych 
autostrad, zaledwie kilka minut drogi od międzynarodowego lotniska Kraków Airport.
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EXIMIUS PARK

Eximius Park to nie tylko nowoczesny kompleks biurowy, wzbogacony  
o nowe funkcje i głęboko przemyślaną filozofię zarządzania w duchu work-
life balance. To również poparta konkretnymi inwestycjami idea skupiona na 
kierunku rozwoju i zmianie sposobu myślenia o tym, jak powinno wyglądać  
i jakie oczekiwania spełniać miejsce pracy przyszłości. To wreszcie odpowiedź 
na pytanie jakim stereotypom warto skutecznie stawiać czoła, w jaki sposób  
i dlaczego?

Od września 2017 roku, właścicielem Eximius Park jest notowana na bry-
tyjskiej giełdzie spółka First Property Group, która zarządza 80 budynkami  
w Polsce, Wielkiej Brytanii i Rumunii.
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WIĘCEJ NIŻ MIEJSCE PRACY
Praca, nawet ta najbardziej angażująca, to nie wszystko. Wierzymy w budowanie 
różnorodnej, przyjaznej przestrzeni, która przede wszystkim inspiruje i zachęca 
do zdrowego stylu życia oraz dbałości o równowagę między życiem prywatnym  
i zawodowym. Współpraca, zbliżanie do siebie ludzi, kultur i szerokiego spektrum dziedzin 
biznesu są wpisane w nasz sposób myślenia o miejscu pracy przyszłości. Wierzymy w siłę 
i znaczenie różnorodności, dlatego jesteśmy otwarci na firmy, które łączy ambicja, 
innowacyjność, a zarazem potrzeba mądrego, zrównoważonego rozwoju. W ostatnich 
kilku latach zrealizowaliśmy kilkadziesiąt małych i dużych inwestycji. Stworzyliśmy 
niezwykle ciekawą przestrzeń łączącą optymalne środowisko pracy, regeneracji i dobrego 
samopoczucia. Czekamy na Ciebie! Dołącz do nas!
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

• Doskonały dostęp światła dziennego
• Recepcja i całodobowa ochrona
• Dostęp do budynku 24/7
• Parking naziemny i podziemny
• Strefa dla rowerów i motocykli
• Podwieszane sufity
• Podnoszona podłoga
• Ścianki działowe
• Okablowanie IT
• Serwerownie z systemem gaszenia gazem
• Klimatyzacja i wentylacja
• 3 windy w każdym budynku
• System tryskaczowy
• System oddymiania 
• System BMS
• Współczynnik powierzchni  

wspólnych 5%

UDOGODNIENIA

• Przestrzeń coworkingowa
• Biura typu flex
• Centrum konferencyjne (360m2) z WiFi
• Reprezentacyjne lobby recepcyjne odpowiednie  

do organizacji imprez (300m2) z WiFi
• Możliwość wynajmu w pełni  

wyposażonych powierzchni
• Przedszkole i żłobek
• Strefa sportu i rekreacji z wielofunkcyjnym  

boiskiem do gry w piłkę
• Klub fitness i siłownia zewnętrzna
• Bezpłatny pakiet sportowy (Boostpack)
• Sklep spożywczy 
• Strefa foodtruck
• 2 lunch bary
• Stacja kolejowa i przystanek autobusowy 

na terenie obiektu
• Strefa Traficar i Blinkee.city
• Biletomat / Bankomat / Paczkomat
• Powierzchnie magazynowe  

(pozwolenie na budowę)

8 9



SHOWROOM EXIMIUS SPACE
Specjalnie zaaranżowana powierzchnia ekspozycyjna ma 
za zadanie umożliwić przyszłym najemcom i partnerom 
Parku przeanalizowanie, przetestowanie i dokonanie 
optymalnego wyboru konkretnych rozwiązań i funkcji na 
etapie planowania przestrzeni biurowej firmy.  
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WYJĄTKOWA LOKALIZACJA!

Eximius Park położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska Kraków Airport, 
na granicy najbardziej atrakcyjnych terenów zielonych, parków narodowych  
i rezerwatów przyrody. To przestrzeń idealnie łącząca optymalne warunki do pracy ze 
zdrowym stylem życia.

Park ma bezpośrednie połączenie kolejowe ze ścisłym centrum Krakowa (stacja na 
terenie Parku). W ciągu zaledwie 15 minut można komfortowo dotrzeć do miejsca pracy. 
Ponadto pracownicy mają również do dyspozycji 3 linie transportu publicznego oraz 
strefę Traficar i Blinkee.city.
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COWORKING GROW WITH US

W Eximius Park każdy może skorzystać z możliwości pracy w nowoczesnym  
i profesjonalnym biurze. Indywidualnym przedsiębiorcom czy twórcom  
start-up’ ów oferujemy  komfortową i  przyjazną powierzchnię coworkingową,  
w której można rozwijać swój biznes od samego początku. Grow with Us oferuje 
przestronnie rozmieszczone, wygodne biurka z dużym dostępem do światła 
dziennego, salkę konferencyjną oraz w pełni wyposażoną kuchnię. 



PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK

Nasi najemcy mają do dyspozycji długą listę unikalnych udogodnień, w tym 
opiekę nad dziećmi dla pracujących rodziców. Na terenie obiektu powstało 
kameralnie usytuowane, otoczone zielenią przedszkole i żłobek z dużym, bez-
piecznym ogrodem i placem zabaw. Do dyspozycji najmłodszych są przestronne  
i słoneczne sale wyposażone w niezbędne elementy do nauki i kreatywnego 
spędzania czasu. To tu dzieci mogą rozwijać się i uczyć świata, otoczone opieką 
wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pedagogicznej. 
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WIELOFUNKCYJNE SALE KONFERENCYJNE

Centrum Konferencyjne Eximius Park to modułowa przestrzeń eventowa  
z nowoczesnym wyposażeniem technicznym, odpowiednią akustyką, stre-
fą recepcyjną i cateringową. To doskonałe warunki do organizacji wszelkich 
wydarzeń biznesowych w kameralnych grupach, a także konferencji, semi-
nariów, szkoleń, zarówno stacjonarnych, jak i online.
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STREFA SPORTU I REKREACJI

Głęboko wierzymy, że miejsce pracy przyszłości powinno kojarzyć się  
z dobrą energią, zdrowym stylem życia, wreszcie różnorodną pale-
tą możliwości regeneracji i odpoczynku. Bez nich, wydajność i realiza-
cja celów na stanowisku pracy szybko stają się nieskończenie trudniejszy-
mi wyzwaniami. Dlatego właśnie zbudowaliśmy wyjątkową Strefę Sportu  
i Rekreacji zaprojektowaną w taki sposób, aby pracownicy mogli nie tylko 
zagrać po pracy w piłkę nożną, siatkówkę lub koszykówkę na nowoczesnym, 
oświetlonym obiekcie, ale też zorganizować firmowe spotkanie w strefie zielonej, 
zjeść lunch, poczytać książkę, poćwiczyć w zewnętrznej siłowni lub posłuchać 
muzyki na leżaku. To także idealna przestrzeń do organizacji małych i dużych 
eventów kulturalnych, sportowych, muzycznych, a także gier plenerowych  
i kina letniego.
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NASZA MISJA

Wierzymy, że każdy może pokochać swoje miejsce pracy, szczególnie jeśli 
odnajdzie w nim twórczą przestrzeń, harmonię, relaks i doskonałe warunki do 
budowania wspaniałych relacji i przyjaźni, ale też bogate możliwości rozwijania 
własnych pasji i zainteresowań. 

Naszą misją jest stworzyć wspólnie z Wami takie miejsce pracy, które 
będzie dla nas wszystkich źródłem życiowej satysfakcji.
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ul. Krakowska 280, 32-080 Zabierzów
+48 12 378 40 85 • biuro@eximiuspark.pl

www.eximiuspark.pl


