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BUSINESS CENTRES

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne – Poznań City Center
Flagową inwestycją węgierskiego developera w Polsce, spółki
TriGranit Development Corporation jest obecnie budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego – Poznań City Center. Jej
wartość to około 240 mln euro. Budowa centrum komunikacyjnohandlowego z nowym dworcem PKP i PKS ruszyła w sierpniu 2011
i ma zostać ukończona w IV kwartale 2013 roku. W maju 2012 roku,
na kilka dni przed pierwszym gwizdkiem Piłkarskich Mistrzostw
Europy – EURO 2012, zaledwie po 10 miesiącach budowy oddano
do użytku nowoczesny dworzec kolejowy Poznań Główny. Oprócz
centrum komunikacyjnego, 2,5 km nowych dróg oraz parkingów
(1500 miejsc) powstanie także galeria, która docelowo będzie miała
powierzchnię 60 tysięcy metrów kwadratowych z 250 sklepami i 2
food courtami. Inwestycja realizowana jest wspólnie z PKP S.A.
w oparciu o Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Autorem projektu
i koncepcji architektonicznej jest międzynarodowe biuro architektoniczne Bose International Planning and Architecture, autorem
projektu architektoniczno-budowlanego poznańska Pracownia
Pentagram Architekci. Projekt budowy Zintegrowanego Centrum
Komunikacyjnego w Poznaniu współﬁnansuje Europa Capital.
An Integrated Transport Center – Poznań City Center
One of the ﬂagship investments in Poland for TriGranit Development
Corporation, a developer based in Hungary, is presently the
construction of the Integrated Transport Center – Poznań City Center.
Its value equals ca. EUR 240 million. e construction of this shopping
centre and transport hub, which includes a new railway and coach
station, was launched in August 2011 and is planned to be completed
in the 4th quarter of 2013. In May 2012, a couple of days before the ﬁrst
whistle of the European Football Championship – EURO 2012, and
aer only 10 months of construction works, a state-of-the-art railway
station of Poznań Główny was put into use. Apart from the transport
center, approximately 2.5 km of new roads and 1,500 parking spaces
a shopping centre will be erected, which will have a leasable area of 60
thousand square meters, and will hold 250 stores and 2 food courts.
e investment is implemented in cooperation with PKP S.A. on the
basis of a Public Private Partnership. e author of the design and
architectural concept is the international architectural oﬃce of Bose
International Planning and Architecture. e author of the
architectural and construction design is a Poznań based ﬁrm of
Pentagram Architekci. e construction project of Integrated
Communication Centre in Poznań is coﬁnanced by Europa Capital.
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