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A PLACE
TO GROW
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POMORSKA

RONDO
SOLIDARNOŚCI

SOLIDARNOŚCI
ROUNDABOUT

Green Horizon stands out with its excellent location at Solidarności 

Roundabout, where the city's main communication arteries intersect. 

This guarantees easy access to any part of Łódź, as well as highways A1 

and A2. The building stands on the former site of Abram Ajzyk Piaskowski's 

factory, which operated from 1924 until 1939. Its historical traces can be 

seen in the stone base kept on the patio.   

Green Horizon znajduje się w Śródmieściu przy Rondzie Solidarności, 

jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Łodzi. Przecinają się 

tu główne arterie miasta, al. Grzegorza Palki i ul. Pomorska, prowadzące 

między innymi do autostrad A2 i A1. Budynek stoi w miejscu, gdzie w latach 

1924–1939 działała fabryka Abrama Ajzyka Piaskowskiego. Na terenie Green 

Horizon można zobaczyć zachowane po niej ślady, między innymi zarys 

fundamentów w patio.

LOBBIES
LOBBY

4

PARKING SPACES
MIEJSC PARKINGOWYCH

407 

PROJECT GLA
CAŁKOWITA POW. PROJEKTU

35,157 m2

GREEN PATIO
ZIELONE PATIO

2,091 m2

PROJECT
BASICS
ABC PROJEKTU GREEN PATIO

ZIELONE PATIO
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35,157 m2

6 aboveground storeys / 6 pięter
2 underground storeys / 2 poziomy podziemne

GREEN HORIZON



A LANDSCAPE
OF WELLBEING
KRAJOBRAZ DOBROSTANU

Sunlit interiors and green exterior will ensure 

a great mood and a boost of energy for each day.

Znakomicie oświetlone słońcem wnętrza i zieleń 

wokół budynku sprzyjają dobremu samopoczuciu.

In this exceptional place, the past and future go hand 

in hand. An innovative factory was replaced with 

a comfortable office building. The traces of industrial 

legacy are here for you to discover.

W tej niezwykłej przestrzeni historia łączy się 

z nowoczesnością. W miejscu innowacyjnej 

fabryki dziś stoi komfortowy biurowiec. 

Wystarczy jednak uważnie się przyjrzeć, 

aby dostrzec ślady przemysłowej przeszłości.

Green Horizon proves its eco-friendly approach not 

only with an advanced energy management system 

but also with amenities for cyclists and chargers for 

electric cars or scooters.

W Green Horizon oprócz systemu zarządzania 

energią znajdziesz udogodnienia dla rowerzystów 

oraz ładowarki do pojazdów elektrycznych.

WELLBEING
DOBROSTAN

INNOVATION
NOWOCZESNOŚĆ

ECOLOGY
EKOLOGIA
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ECO-HORIZON
EKOHORYZONT

Green Horizon's name says it all. Plant life thrives in the remodelled 

lobby, on the patio, and around the building. Green transport couldn't 

be easier with amenities such as roofed bicycle parking, showers for 

cyclists, or electric car and scooter chargers.

Nazwa Green Horizon mówi sama za siebie – zieleń to naturalna część 

budynku i jego otoczenia. Znajdziesz ją w odświeżonym lobby, na patio 

i wokół budynku. Możesz także skorzystać z rozwiązań wspierających 

zielony transport: wiat na rowery i pryszniców dla rowerzystów oraz 

ładowarek do hulajnóg i samochodów elektrycznych.
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A PLACE  
TO RELAX
MIEJSCE RELAKSU
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HEALTHY
CLIMATE
ZDROWY KLIMAT

75%
of the building's interiors have access 

to sunlight. Such a perfect conditions 

for bright ideas.

przestrzeni budynku ma dostęp 

do światła słonecznego. To jasne, 

że w takich warunkach dobrze 

się pracuje.

Green Horizon makes good 

use of energy. The warm air 

from your office heats the 

underground car park.

W Green Horizon energia jest 

efektywnie zagospodarowana. 

Dlatego ciepłe powietrze z biur 

służy do ogrzewania garażu.
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Green Horizon was designed with green construction principles 

in mind. Sustainable materials create healthy working conditions, 

and an intelligent Building Management System cares for your 

wellbeing by providing optimal temperature, lighting, and humidity.

Green Horizon został zaprojektowany według zasad zielonego 

budownictwa. Zastosowane materiały pozwalają stworzyć 

przyjazny klimat, który sprzyja zdrowiu przebywających w nim 

ludzi. O ich samopoczucie dba inteligentny system zarządzania 

(BMS), czuwający nad zapewnieniem użytkownikom optymalnej 

temperatury, oświetlenia i wilgotności.



A FOCAL POINT
CENTRUM WYDARZEŃ
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Green Horizon's prime location at Solidarności Roundabout 

is among its many benefits. You can reach any place from 

here, and some events, such as the annual Light Festival, 

will even come to you!

Green Horizon mieści się przy reprezentacyjnym Rondzie 

Solidarności. Stąd nie tylko masz wszędzie blisko. 

Tu niektóre imprezy wręcz przychodzą do Ciebie, jak 

choćby coroczny Festiwal Światła!



ŁÓDŹ: MOVING 
FORWARD
ŁÓDŹ – MIASTO NA FALI

Rich cultural heritage, modern infrastructure, bustling 

social life, and creative energy – Łódź is a perfect 

place for any business to thrive.

Bogate dziedzictwo kulturowe, nowoczesna 

infrastruktura, tętniące życie towarzyskie i kreatywna 

energia sprawiają, że Łódź jest idealnym miejscem 

dla rozwoju biznesu.

Home to 27 higher education institutions, 

Łódź pumps a steady stream of qualified 

employees into the companies based here.

W Łodzi działa aż 27 uczelni i szkół wyższych! 

Dzięki nim firmy i instytucje miejskie mają 

wykwalifikowanych pracowników na 

wyciągnięcie ręki.

A THRIVING CITY 
ROZKWITAJĄCE MIASTO

UNIVERSITIES 
UNIWERSYTETY

GREAT TRANSPORT
DOBRY TRANSPORT
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With 8 bus lines and 2 tram lines right by 

your office, time is always on your side. 

The nearest stop is just 10 metres away!

Obok budynku kursuje 8 linii autobusowych 

i 2 tramwajowe. Najbliższy przystanek 

znajdziesz 10 m od biura!
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Solidarności Roundabout
Rondo Solidarności

Wolności Sq.
Plac Wolności

Piotrkowska St.
Ulica Piotrkowska

9 min by car / samochodem
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15 min on foot / 
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Musical Theatre
Teatr Muzyczny

B&B Hotel

BODO Cinema
Kino BODO

“Społem“ Sports Club
Klub Sportowy „Społem”

Gokart
Arena Łódź

Łódź House of Culture
Łódzki Dom Kultury

Academic Sports Association
Akademicki Związek Sportowy

PURO Hotel

Geological Museum
Muzeum Geologiczne

Museum of Urban Transport MPK
Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK

Old Trams Lovers Club
Klub Miłośników Starych Tramwajów

University of Łódź
Uniwersytet Łódźki

Faculty of Law and Administration | University of Łódź
Wydział Prawa i Administracji | Uniwersytet Łódzki

Academy of Fine Arts
Akademia Sztuk Pięknych

Planetarium EC1

EC1 Łódz – City of Culture
EC1 Łódź – Miasto Kultury

Academy of Humanities and Economics
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Faculty of Economics and Sociology | University of Łódź
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny | Uniwersytet Łódzki

Planetarium and Astronomical Observatory
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

Grand Theatre
Teatr Wielki

Stefan Jaracz Theatre
Teatr im. S. Jaracza

Philharmonic Orchestra of Łódź
Filharmonia Łódzka

Social Sciences Academy
Społeczna Akademia Nauk

Medical University of Lódź
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Museum of Art in Łódź MS1
Muzeum Sztuki w Łodzi MS1

Manufaktura Shopping Mall
CH Manufaktura

Łódź Fabryczna Railway Station
Dworzec PKP Łódź Fabryczna

7 min by car / samochodem

National road 14
Droga krajowa 14

A2 highway
Autostrada A2

23 min by car / samochodem

A1 highway
Autostrada A1

19 min by car / samochodem

Łódź Fabryczna railway station
Dworzec PKP Łódź Fabryczna
7 min by car / samochodem

Tram Stop Piotrkowska Centrum
Przystanek Piotrkowska Centrum
20 min by car / samochodem

Łódź Airport
Port Lotniczy Łódź
30 min by car / samochodem

Staszica Park
Park Staszica

Matejki Park
Park Matejki

Staromiejski Park
Park Staromiejski

Helenów Park
Park Helenów

Survivors Park
Park Ocalałych

Family Allotment Garden
Rodzinny Ogród Działkowy

3rd May Park
Park 3 Maja

Green
Horizon

16 restaurants

16 restauracji

3 cafés

3 kawiarnie

5 fitness clubs

5 klubów fitness

14 grocery shops

14 sklepów spożywczych

5 medical centres

5 centrów medycznych

Hotel

Hotel

2 post offices

2 poczty

6 InPost parcel lockers

6 paczkomatów InPost

Cinema & theatre 

Kino i teatr

AMENITIES WITHIN A 10-MIN WALK / UDOGODNIENIA W PROMIENIU 10 MIN PIESZO:



WITHIN  
REACH
WSZĘDZIE BLISKO

15 m
in on foot / pieszo

Staszica Park
Park Staszica

Matejki Park
Park Matejki

Family Allotment Garden
Rodzinny Ogród Działkowy

10 bus lines
10 linii autobusowych

11 bus lines
11 linii autobusowych

22 bus lines
22 linie autobusowe

8 tram lines
8 linii tramwajowych

8 tram lines
8 linii tramwajowych

8 tram lines
8 linii tramwajowych

8 tram lines
8 linii tramwajowych

8 tram lines
8 linii tramwajowych

8 tram lines
8 linii tramwajowych

8 tram lines
8 linii tramwajowych

14 bus lines
14 linii autobusowych

8 bus lines
 8 linii autobusowych

9 bus lines
9 linii autobusowych

4 bus lines
4 linie autobusowe

4 bus lines
4 linie autobusowe

4 bus lines
4 linie autobusowe

2 bus lines
2 linie autobusowe

Bicycle paths
Ścieżki rowerowe

Public bike station
Stacja rowerów publicznych

Public bike station
Stacja rowerów publicznych

Public bike station
Stacja rowerów publicznych

Public bike station
Stacja rowerów publicznych

4 bus lines
4 linie autobusowe

Łódź Fabryczna railway station
Dworzec PKP Łódź Fabryczna
7 min by car / samochodem

Piotrkowska Centrum tram stop
Przystanek Piotrkowska Centrum
20 min by car / samochodem

Łódź Airport
Port Lotniczy Łódź
30 min by car / samochodem

A2 highway
Autostrada A2

23 min by car / samochodem

A1 highway
Autostrada A1

19 min by car / samochodem

National road 14
Droga krajowa 14

Northern Bus Station
Dworzec Autobusowy Północny
5 min by car / samochodem
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Green
Horizon

A 20 min walk to Łódź Fabryczna railway 

station; a 15 min walk to 3 Maja, Helenów 

and Stanisława Staszica parks.

W 20 min dojdziesz do stacji Łódź 

Fabryczna, a w 15 min do parków 3 Maja, 

Helenów i Parku Staszica.

ON FOOT
NA PIECHOTĘ

A bike path by the building and a public 

bike station 5 mins away.

Ścieżki rowerowe znajdują się zaraz 

przy budynku, a w odległości 5 minut 

do Twojej dyspozycji jest stacja rowerów 

publicznych.

BY BIKE
ROWEREM

The place is well connected to other 

districts, with 23 public transport stops in 

the vicinity.

Miejsce jest dobrze skomunikowane z 

innymi dzielnicami. W bliskiej okolicy 

znajdują się aż 23 przystanki!

BY PUBLIC TRANSPORT
TRANSPORTEM PUBLICZNYM

A short drive to A1, A2 highways and 

the airport.

Szybki dojazd do autostrad i na lotnisko.

BY CAR
SAMOCHODEM
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Main entrances

Wejścia główne

Surface parking

Parking naziemny

Underground parking

Parking podziemny

Bicycle racks

Stojaki rowerowe

Bicycle parking (parking -1)

Parking dla rowerów (parking -1)

Public bike station

Stacja rowerów publicznych

Bicycle repair station (parking -1)

Stacja naprawy rowerów (parking -1)

Parking for electric scooters

Parking dla hulajnóg elektrycznych

Electric scooter charging stations

Ładowarki do hulajnóg elektrycznych

Electric car charging stations

Stacje ładowania samochodów elektrycznych

Bus stop

Przystanek autobusowy

Tram stop

Przystanek tramwajowy

P

Green patio

Zielone patio

EASY 
ACCESS
ŁATWY DOSTĘP

Traffic flow

Kierunek ruchu

POMORSKA
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At Green Horizon, your convenience is our goal. A wide range 

of amenities at reach will help you run your daily errands.

Wygoda naszych najemców jest dla nas najważniejsza. 

Green Horizon zapewnia wiele rozwiązań ułatwiających 

załatwianie codziennych spraw.

AMENITIES
UDOGODNIENIA

Bakery (planned) 

Cukiernia (w planach)
Canteen

Kantyna

Medical centre
Dental clinic
Optical salon

Centrum medyczne
Centrum stomatologiczne
Salon optyczny i badania wzroku

Bank & ATM

Bank i bankomat

Grocery store & newsstand

Sklep spożywczy i kiosk

Kindergarten & nursery

Przedszkole i żłobek

Bike parking, repair station, lockers and showers for cyclists

Parking, stacja naprawy, szafki i prysznice dla rowerzystów

Guest car park

Parking dla gości
P
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SPECIFICATION
SPECYFIKACJA
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SUSTAINABILITY
& TECHNOLOGY
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
I TECHNOLOGIA

ENVIRONMENT
EKOLOGIA

WELLBEING
DOBROSTAN

TECHNOLOGY
TECHNOLOGIA

Our mobile app provides an easy to use, intuitive solution for 

accessing the building & parking spaces, booking a desk or 

a conference room, reading the latest news and updates, among 

many other functions.

Nasza aplikacja mobilna pozwala łatwo i intuicyjnie uzyskać dostęp 

do budynku i miejsc parkingowych, zarezerwować biurko lub salę 

konferencyjną, zapoznać się z ważnymi wiadomościami. A to tylko 

część z jej wielu użytecznych funkcji.

We believe that a better experience goes hand in 

hand with progressive action and a focus on people. 

With all that in mind, Green Horizon provides access 

to electric car & scooter chargers and offers the 

option of carsharing, giving our community the 

opportunity to choose a greener approach.

Wierzymy, że lepsze doświadczenia idą w parze  

z postępowym działaniem i skupieniem na ludziach. 

Dlatego w Green Horizon udostępniamy ładowarki 

do samochodów elektrycznych i hulajnóg oraz 

carsharing, wspierając najemców w wyborze 

ekologicznego stylu życia.

Sustainability, health & safety, architectural accessibility…

Green Horizon has it all. We have a clear commitment to the 

tenants’ wellbeing. Together, we can make a genuine impact 

on the future.

Przyjazność środowisku, zdrowie, bezpieczeństwo, 

dostępność… To wszystko definiuje Green Horizon. Chcemy 

zapewnić naszym najemcom jak najlepsze samopoczucie, 

razem mieć pozytywny wpływ na przyszłość.



EXCELLENT

CERTIFICATES
CERTYFIKATY

INFRASTRUCTURE FOR CYCLISTS
INFRASTRUKTURA DLA ROWERZYSTÓW

Bicycle parking & repair station, lockers, showers. 

Green Horizon provides everything for avid cyclists.

Parking i stacja naprawy dla rowerów, szatnie, prysznice. 

Green Horizon zapewnia wszystko, czego potrzebują 

miłośnicy dwóch kółek. 

CHARGERS FOR ELECTRIC CARS, 
SCOOTERS & BIKES 
ŁADOWARKI DLA SAMOCHODÓW, 
HULAJNÓG I ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH

Let the planet breathe by switching to green transport. 

In Green Horizon, you will find everything you need to do it.

Daj odetchnąć planecie, przesiadając się na zielony transport. 

W Green Horizon znajdziesz wszystko, czego do tego potrzebujesz.

MOBILE APPLICATION
APLIKACJA MOBILNA

Take advantage of contactless access to 

offices and parking lots, and many other 

functions of our mobile application.

Korzystaj z bezdotykowego dostępu 

do biura, parkingu i wielu innych funkcji 

naszej aplikacji mobilnej.

100% GREEN ENERGY
100% ZIELONEJ ENERGII

All our buildings are powered by CO2-free energy, 

generated entirely by wind, solar & water power plants.

Wszystkie nasze budynki zasila energia wolna od CO2, 

wytwarzana w całości przez elektrownie wiatrowe, 

słoneczne i wodne.

PARKING SYSTEM
SYSTEM PARKINGOWY

An application that allows you to open gates, control 

access, book parking spots and manage your pool 

of parking spaces.

Aplikacja umożliwiająca otwieranie bram, kontrolę 

dostępu, rezerwację miejsc parkingowych, 

zarządzanie pulą miejsc parkingowych.
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POMORSKA

AL. PALKI

ABOUT 
THE PROJECT
O PROJEKCIE

Monitored bicycle parking

Monitorowany parking dla rowerów

35,157 m2

Gross leasable area

Całkowita powierzchnia najmu

2,705 m2

Total retail space

Całkowita powierzchnia usługowa

407
Total parking spaces, including:

Miejsc parkingowych, w tym:

113
Bicycle parking spaces

Miejsc dla rowerów

5,405 m2 GLA

5,409 m2 GLA

5,409 m2 GLA

5,412 m2 GLA

5,405 m2 GLA

5,410 m2 GLA

2,705 m2 GLA

3

4

5

6

2

1

0

GREEN PATIO
ZIELONE PATIO

Underground parking
Parking podziemny
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Surface parking
Parking naziemny

Surface parking
Parking naziemny

Roof terraces
Tarasy na dachu

394
underground parking
na parkingu podziemnym

13
surface parking
na parkingu naziemnym

Exterior bicycle racks

Zewnętrzne stojaki rowerowe

Lockers & showers for cyclists

Szafki i prysznice dla rowerzystów

Electric car charging stations

Stacje ładowania samochodów elektrycznych

Entrance A1
Wejście A1

Entrance B1
Wejście B1

Entrance B2
Wejście B2

Entrance A2
Wejście A2

Bicycle racks
Stojaki rowerowe

Bicycle racks
Stojaki rowerowe

Bicycle racks
Stojaki rowerowe

Chargers for electric scooters

Ładowarki do hulajnóg elektrycznych

Bicycle racks
Stojaki rowerowe

Parking for electric scooters

Parking dla hulajnóg elektrycznych

Bicycle repair station (parking -1)

Stacja naprawy rowerów (parking -1)

Parking for electric scooters
Parking dla hulajnóg elektrycznych

Parking for electric scooters
Parking dla hulajnóg elektrycznych

Chargers for electric scooters
Ładowarki do hulajnóg elektrycznych

Chargers for electric cars
Ładowarki do samochodów elektrycznych



OFFICE STANDARD
STANDARD BIURA

Fire alarm with smoke detectors

Alarm pożarowy z czujnikami dymu

Fully flexible arrangement from open space to partition walls

Elastyczny układ: od open space'u po ścianki działowe

Power supply from two independent sources

Zasilanie z dwóch niezależnych źródeł

Fibre optic cabling

Światłowód

Suspended ceilings & raised floors

Podwieszane sufity i podniesione podłogi

Integrated BMS

Zintegrowany system 
zarządzania budynkiem

Access control

Kontrola dostępu

24h security and CCTV

Ochrona i monitoring 24/7

Air conditioning system with individual control

Klimatyzacja z kontrolą indywidualną
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Concept designs only
Przykładowe aranżacje



ENJOY A SPACE
FULL OF LIGHT
PRZESTRZEŃ SKĄPANA W SŁOŃCU
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FLOOR PLAN
PLAN PIĘTRA

5,405 m2

Total office area

Całkowita pow. biurowa

2
Floor

Piętro
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LEASE AREA
POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA

153 m2

Free lease area

Wolna pow. do wynajęcia

2
Floor

Piętro

Lease area
Powierzchnia do wynajęcia
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917 m2

Free lease area

Wolna pow. do wynajęcia

3
Floor

Piętro

Lease area
Powierzchnia do wynajęcia

LEASE AREA
POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA
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911 m2

Free lease area

Wolna pow. do wynajęcia

4
Floor

Piętro

Lease area
Powierzchnia do wynajęcia

LEASE AREA
POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA
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2,151 m2

Free lease area

Wolna pow. do wynajęcia

6
Floor

Piętro

Lease area
Powierzchnia do wynajęcia

LEASE AREA
POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA
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WSZYSTKO DLA TWOJEGO 
BIURA W JEDNYM MIEJSCU

A ONE-STOP SHOP FOR 
YOUR OFFICE NEEDS

MARKETING & 
COMMUNICATIONS

ACCOUNTING 
& FINANCE

CONSTRUCTION 
& DEVELOPMENTS

PROPERTY & FACILITY 
MANAGEMENT

PROCUREMENT

COMPLIANCE WORKPLACES

ASSET MANAGEMENT 
& LEASING

INVESTMENTS

LEGAL HUMAN 
RESOURCES

CAPITAL MARKETS &
INVESTOR RELATIONS

360° SERVICES
BY

IT

Observing the highest standards of business ethics is fundamental to Globalworth’s business 

culture. In business, our actions are guided by our values and we think about what effect 

our business will have on the future. Our company owes its success to its team of dedicated 

professionals who offer comprehensive management and leasing services to our business partners. 

At the same time, they also manage our portfolio, ensure the growth of our business and generate 

value for our tenants and shareholders.

Przestrzeganie najwyższych standardów etyki biznesowej to podstawa kultury firmy Globalworth. 

Działamy według wartości, które przyświecają nam w biznesie. Myślimy o tym, jak oddziałuje on 

na przyszłość. Nasza firma zawdzięcza sukces zespołowi zaangażowanych ekspertów. Grono 

profesjonalistów oferuje naszym partnerom kompleksowy zakres usług z obszaru zarządzania  

i komercjalizacji. Jednocześnie zarządza naszym portfelem, dba o rozwój biznesu oraz generuje 

wartość dla naszych najemców i udziałowców.

CSR

To learn more, visit our website:

Odwiedź naszą stronę, by dowiedzieć się więcej:

www.globalworth.com



www.instagram.com/rena.illustration

ABOUT THE ARTIST

RENATA KRAWCZYK
Renata is an illustrator and graphic designer from 

Łódź. She received her Master’s degree from the 

W. Strzemiński Academy of Fine Arts in 2017. 

A year earlier, she had started working as a graphic 

designer for a branding agency. In January 2020, 

she devoted herself entirely to illustration. Renata 

creates intricate works that combine fairy tales and 

magical realism, drawing inspiration from nature and 

the surrounding reality. Her works always start with 

a dot. Then, she fills the entire page, creating 

a detailed illustration. She mostly uses the digital 

technique and traditional mixed techniques: 

ink, crayons and paints.

Ilustratorka i projektantka graficzna z Łodzi. W 2017 

roku uzyskała tytuł magistra Akademii Sztuk Pięknych 

im. W. Strzemińskiego, a rok wcześniej podjęła pracę 

jako projektantka graficzna w agencji brandingowej. 

Od stycznia 2020 roku całkowicie poświęciła się 

ilustracji. Tworzy misterne prace z pogranicza bajki 

i realizmu magicznego, a inspiracje czerpie z natury 

i otaczającej rzeczywistości. Rysunek zaczyna od 

kropki. Następnie wypełnia całość, tworząc pełną 

detalu ilustrację. W pracach wykorzystuje głównie 

technikę digital i tradycyjne techniki mieszane: 

tusz, kredki oraz farby.
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Designed by Urban Jungle

Teksty, wizualizacje i inne materiały graficzne zawarte w tej broszurze służą wyłącznie 
przedstawieniu koncepcji i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

All texts, visualisations and other graphic materials included in this brochure serve solely as 
means of presenting the concept and should not be considered a legally binding business offer.

Anna Korwin-Kulesza
+48 695 101 598

anna.korwin-kulesza@globalworth.pl

Marcin Dondalski 
+48 734 700 410 

marcin.dondalski@globalworth.pl

Weronika Kuna
+48 602 401 482

weronika.kuna@globalworth.pl

globalworth.com
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