Regionalne Property Forum Łódź
29 października 2019 r., hotel Holiday Inn Łódź
9.00-9.30 rejestracja gości
9.30-11.00 sesja inauguracyjna
Rozmowa jeden na jeden (9.30-9.45)
Łódź + Warszawa. Szansa na pierwsze polskie supercity – dyskusja (9.45-11.00)
11.00-11.30 przerwa
11.30-12.30
11.30-12.30
Rewitalizacja
Work & Leisure Talks.
Wszystko o coworkingu w Łodzi
12.30-12.45 przerwa
12.45-13.30
12.45-13.30
Magazyny. Logistyczne serce Europy
Work & Leisure Talks.
Wszystko o coworkingu w Łodzi
13.30-14.00 przerwa
14.00-15.00
14.00-15.00
Rynek mieszkań. Łódź – dobry adres
Quick Stories. Przestrzenie komercyjne nie boją
się leżaków i huśtawek
15.00-15.15 przerwa
15.15-16.15
15.15-16.15
Biura. Łódź 2022. Biura rozpędzone jak nigdy
Quick Stories. Przestrzenie komercyjne nie boją
się leżaków i huśtawek
9.30-11.00 sesja inauguracyjna
Rozmowa jeden na jeden (9.30-9.45)
Horyzont 2030 – scenariusz rozwoju Łodzi
Łódź + Warszawa. Szansa na pierwsze polskie supercity – dyskusja (9.45-11.00)
Łódź 2022 – miasto skazane na sukces. Tunel średnicowy to przełom dla Łodzi i szansa na stworzenie
największego biznesowego hubu w tej części Europy. Jak idea duopolis zmieni miasto – co oznacza dla
mieszkańców, biznesu oraz rynku nieruchomości? Jak tworzyć miasto szczęśliwych ludzi – nowoczesne,
ekologiczne oraz przyjazne dla mieszkańców i biznesu?
11.30-12.30
Rewitalizacja
Rozmowa jeden na jeden (11.30-11.40)
Rewitalizacja to nie tylko ulice i budynki. Jak ożywić przestrzeń miejską
Ziemia odzyskana – jak wyremontować miasto? Przepis na rewitalizację i miastotwórczy mixed-use –
dyskusja 11.40-11.30)
Łódzka rewitalizacja przyspiesza, dając nową, lepszą przestrzeń do życia i pracy. Historyczne mury i tereny
Łodzi przyciągają deweloperów i inwestorów, ale takie inwestycje wymagają dialogu samorządu z biznesem. Co
szykuje miasto – skala rewitalizacji, gorące lokalizacje, zainteresowanie deweloperów. Co było sukcesem? Co
nie wyszło i trzeba poprawić Deweloper 2.0. – jak zmienia się jego rola w budowaniu nowoczesnej metropolii?
11.30-12.30
Work & Leisure Talks. Wszystko o coworkingu w Łodzi
Pozytywna energia w pracy jest zaraźliwa – dlaczego coworking ma przyszłość w Łodzi – dyskusja z udziałem
twórców coworkingowych przestrzeni, najemców, architektów oraz producentów designerskiego wyposażenia
do miejsc pracy
12.45-13.30
Magazyny. Logistyczne serce Europy
Jak będzie rósł popyt na magazyny dedykowane obsłudze handlu internetowego? Jak będzie rozwijać się
współpraca branży handlowej i logistycznej? Czego oczekują od deweloperów firmy działające w e-sprzedaży?
12.45-13.30
Work & Leisure Talks. Wszystko o coworkingu w Łodzi
Historie i plany coworkingów – prezentacje najbardziej designerskich przestrzeni do pracy w Łodzi
14.00-15.00
Rynek mieszkań. Łódź – dobry adres
Deweloperzy mieszkaniowi budują w Łodzi odważnie i na coraz większą skalę. Jaki jest potencjał rynku
mieszkań w mieście? Polityka mieszkaniowa Łodzi a plany deweloperów. Czy Łódź stanie się realną,
mieszkaniową alternatywą dla obrzeży Warszawy?

14.00-15.00
Quick Stories. Przestrzenie komercyjne nie boją się leżaków i huśtawek
Prezentacje najnowszych konceptów przestrzeni biurowych, hotelowych i handlowych
15.15-16.15
Biura. Łódź 2022. Biura rozpędzone jak nigdy
Takiego tempa rozwoju biur w Łodzi jeszcze nie było. Do 2022 roku sektor urośnie o ponad 200 tys. mkw.
Najwięksi deweloperzy, spektakularne projekty, nowi najemcy – co czeka łódzki sektor biur?
15.15-16.15
Quick Stories. Przestrzenie komercyjne nie boją się leżaków i huśtawek
Prezentacje najnowszych konceptów przestrzeni biurowych, hotelowych i handlowych

