Warszawa, 15.01.2021 roku

Odpowiedzi na pytania – sonda
deweloperska
1. Coraz większą rolę w nowej rzeczywistości odgrywają aspekty związane z
ochroną zdrowia. Promowane jest budownictwo energooszczędne i
niskoemisyjne. Jakie nowe rozwiązania planujecie Państwo wprowadzać w tym
zakresie w przygotowywanych projektach?
Odpowiedzi na pytanie udzielił: Artur Łeszczyński, manager ds. rozwoju biznesu w
spółce mieszkaniowej Skanska
W 2021 roku konsekwentnie planujemy wprowadzanie zielonych rozwiązań, które od lat
stosujemy i popularyzujemy na naszych osiedlach w trosce o środowisko. Dzięki temu
dążymy do osiągniecia Celu Klimatycznego, wspólnego dla nas jako wszystkich spółek
Grupy Skanska. Mowa oczywiście o ograniczeniu emisji dwutlenku węgla o 50% do roku
2030 oraz o osiągnięciu w tym zakresie neutralności w 2045 roku. Nasza proekologiczna
misja jasno określna nasze priorytety – działalność biznesową realizujemy z zasadami
zrównoważonego rozwoju.
Zamierzamy przystąpić do kolejnych certyfikacji środowiskowych w systemie BREEAM, które
będą jeszcze ważniejsze w 2021 roku – planujemy podnosić uzyskiwane dotychczas
poziomy certyfikacji. Istotne będzie dla nas stosowanie w nowych projektach, m.in.: paneli
fotowoltaicznych; rozwiązań smart home, koncentrujących się na oszczędnym korzystaniu z
energii i wody (system Appartme by Skanska, systemy inteligentnego ogrzewania, np.
Danfoss Eco); nawiewników antysmogowych wyposażonych w filtry zatrzymujące pyły i
alergeny; trzyszybowych okien, które pomagają w utrzymywaniu odpowiedniej temperatury
wewnątrz budynków, niwelując zużycie energii w sezonie grzewczym; dużych rozmiarów
przeszkleń, które umożliwiają mieszkańcom pozostanie w bliskim „kontakcie” z naturą
otaczającą budynek; oraz wiele, wiele innych.
Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nabywcy mieszkań doceniają naszą jakość,
świadomość środowiskową oraz innowacyjne rozwiązania, które wprowadzamy na naszych
inwestycjach, a te wpisane są na stałe w filozofię naszej firmy.
2. Jak w skrócie podsumowalibyście Państwo rok 2020 na rynku
mieszkaniowym? Jakie wyzwanie przyniesie firmie ten rok? Co będzie
największym utrudnieniem w prowadzeniu biznesu w nowych warunkach?
Odpowiedzi na pytanie udzieliła: Aleksandra Goller, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży
w spółce mieszkaniowej Skanska
Pierwszy kwartał 2020 roku był bardzo dobry – klienci przejawiali duże zainteresowanie
naszymi mieszkaniami, co oczywiście miało bezpośredni wpływ na sprzedaż inwestycji.
Kolejne miesiące to początek pandemii i chwilowego spowolnienia na rynku. Myślę, że dla
większości firm był to czas, który wiązał się z pewnego rodzaju niepewnością – w
końcu znaleźliśmy się w nowej sytuacji, która wymagała od nas stworzenia modelu realizacji
celów biznesowych, dostosowanego do pandemicznej rzeczywistości.
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W Skanska bardzo sprawnie wypracowaliśmy niezbędne rozwiązania, a dzięki temu – mimo
obostrzeń oraz przestrzegania najwyższego reżimu sanitarnego – mogliśmy dość szybko
ponownie otworzyć biura sprzedaży, a prace na budowach przebiegały bez opóźnień. Latem
sytuacja na rynku była już stabilna. Bardzo szybko zauważyliśmy, że postrzeganie zakupu
nieruchomości przez potencjalnych nabywców nie uległo zmianie – nadal uważają go za
bezpieczną i pewną lokatę swojego kapitału.
Po doświadczeniach 2020 roku widzimy zmiany trendów konsumenckich - na przykład, że
osoby poszukujące mieszkań jeszcze większą uwagę zwracają na takie elementy, jak m.in.
ustawne oddzielne balkony, zadbana i bujna zieleń, miejsca do spędzania czasu na świeżym
powietrzu na terenie osiedla, układy mieszkań, które pozwalają na zaaranżowanie miejsca
do pracy zdalnej i wiele innych. W Skanska stosujemy je już od lat, więc tym bardziej cieszy
nas fakt, że nasze standardy i jakość inwestycji spotykają się z coraz większym uznaniem
naszych klientów oraz stanowią odpowiedź na ich aktualne potrzeby.
Spodziewamy się, że 2021 rok również przyniesie wiele wyzwań. Świat nadal mierzy się z
pandemią. Taka sytuacja wymaga od nas elastyczności i uważności na zmieniające się
potrzeby naszych klientów, tak abyśmy mogli zawsze proponować najlepsze dla nich
rozwiązania.

Skanska Residential Development Poland
Jesteśmy deweloperem, realizującym od 2011 r. na polskim rynku wysokiej jakości projekty mieszkaniowe. Czerpiemy z ponad 130-letniej historii
Grupy Skanska i ponad 100-letniego doświadczenia w budowie domów i osiedli w takich krajach jak Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia,
Finlandia i Czechy.
Zgodnie z filozofią działania Skanska, stawiamy na budownictwo zrównoważone. Szczególną wagę przykładamy do projektowania obiektów bez
barier architektonicznych dla osób o różnym stopniu mobilności i w różnym wieku. Dbamy o zapewnienie równowagi pomiędzy budynkami a
strefami zielonymi, a także o przemyślane projektowanie przestrzeni wspólnych dla mieszkańców.
W Polsce wybudowaliśmy Park Ostrobramska, Osiedle Mickiewicza (etap1, 2 I 3), Jaśminowy Mokotów (etap 1 i 2), Holm House (etap 1 i 2) oraz
Park Skandynawia (etap 1). Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych etapów naszych inwestycji w najbardziej lubianych dzielnicach
Warszawy - Jaśminowy Mokotów (etap 3), Holm House (etap 3), Osiedle Mickiewicza (etap 4), Park Skandynawia (etap 2 i 3). Osiedle
Mickiewicza to pierwsze osiedle mieszkalne w Polsce z certyfikatem BREEAM, Jaśminowy Mokotów to pierwsza budowa w Warszawie zasilana
wyłącznie energią wiatrową. Holm House to z kolei pionierski projekt mieszkalny z certyfikatem “Obiekt bez barier”. Aktualnie wszystkie nasze
inwestycje powstają zgodnie z certyfikacją środowiskową BREEAM.
Niezwykle istotna dla naszej firmy świadomość środowiskowa, w ślad za którą tworzymy zrównoważone osiedla mieszkaniowe, owocuje
uznaniem w oczach ekspertów rynku budowlanego i nieruchomości. Podczas naszej 10-letniej obecności na polskim rynku mieszkaniowym
zdobyliśmy szereg branżowych nagród I wyróżnień w takich konkursach jak, Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy; „Lider
Dostępności”; PLGBC Green Building Awards, 4Buildings Awards “Zielony Orzeł” oraz “Twórcy Przestrzeni” „Rzeczpospolitej”, Listki CSR Polityki.
Co roku nasze działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu są notowane w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Więcej informacji na stronie: mieszkaj.skanska.pl
Zapraszamy do odwiedzin bloga: greenliving.byskanska.pl
Grupa Skanska
Jesteśmy częścią Grupy Skanska, której historia sięga 1887 roku. Grupa należy do największych firm budowlano-deweloperskich na świecie,
zatrudniając około 34 tys. osób w Europie i w Stanach Zjednoczonych i generując w 2019 roku przychody na poziomie 177 miliardów SEK.
Budujemy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, troszczymy się o potrzeby społeczności, w których działamy oraz dokładnie analizujemy
wpływ naszych realizacji na życie ludzi i rozwój kraju w długiej perspektywie. Od 1965 r. Skanska jest notowana na sztokholmskiej giełdzie. W
stolicy Szwecji mieści się również główna siedziba spółki. Standardy pracy Skanska na całym świecie określają zapisy „Kodeksu postępowania”.
Na każdym rynku pracujemy zgodnie ze wspólnymi wartościami: troszczymy się o życie, działamy etycznie i transparentnie, razem jesteśmy lepsi,
dbamy o klienta. W Polsce Skanska działa poprzez trzy spółki: budowlaną Skanska SA, biurową Skanska Property Poland i mieszkaniową
Skanska Residential Development Poland.
Więcej informacji na stronie: www.skanska.pl

Dodatkowych informacji udzielają:
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Anna Strożek
Skanska Residential Development Poland
e-mail: anna.strozek@skanska.pl
telefon: +48 797 019 761

Mateusz Haniszewski
Komunikacja+
e-mail: mhaniszewski@komunikacjaplus.pl
telefon: +48 609 998 444
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