Twój Partner
w realizacji i finansowaniu
wspólnych procesów
inwestycyjnych i projektów PPP

G R U P A

K A P I TA Ł O W A

Informacje
na temat inwestora

Skład grupy kapitałowej PFI Global i firm współpracujących
tworzą organizacje z różnych branż. Firmy te stanowią odpowiednie
zabezpieczenie i posiadają zbiór unikatowych kompetencji
zebranych w ciągu 25 lat. Dzięki nim możliwa jest realizacja
wysokospecjalistycznych obiektów typu Oceanaria, ale również
innych inwestycji, z różnych segmentów rynku budowlanego.
Grupa PFI Global, jako lider rynku, jest doskonałym i wiarygodnym partnerem
przy realizacji wspólnych procesów inwestycyjnych i projektów
w systemie Partnerstwa Publiczno - Prywatnego.

25 lat na rynku
budowlanym.
Generalny wykonawca
wrocławskiego
Afrykarium i Narodowego
Forum Muzyki.

Wykonawca
wysoce zaawansowanych
instalacji oraz inteligentnych
systemów technicznych,
przy jednoczesnym wykorzystaniu
odnawialnych źródeł energii,
umożliwiających przyznanie
certyfikatu ekologicznego.

PFI Future
Spółka realizuje
zadania inwestycyjne
w oparciu o Spółki celowe.
Skupia w sobie
unikatowe kompetencje
realizacyjno-inwestycyjne
Spółek zależnych.

Doświadczony
deweloper, zajmujący
się komercjalizacją
powierzchni mieszkalnych
i biurowych.

Instytucja finansowa
zapewniająca finansowanie
inwestycji związanych
ze wzmocnieniem ruchu
turystycznego. Zapewnia
leasing, prowadzi emisję
obligacji.

Obsługa techniczna
i utrzymanie płynności
ruchu w obiektach
o wysokiej złożoności
technologicznej.
Komercjalizacja powierzchni
i usług.

Organizacja pobytu
w najważniejszych miastach Polski.
Zapewnienie najwyższych
standardów w zakresie
organizacji noclegów,
zwiedzania, transportu
oraz oprawy kulinarnej.
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Nasze produkty w segmencie PPP
PFI Global z chęcią podejmuje się również realizacji w systemie
Partnerstwa Prywatno – Publicznego. Jako lider tego rynku z powodzeniem realizujemy
inwestycje wspólnie z JST oraz innymi Partnerami publicznymi w obszarach:

Wielofunkcyjne
Obiekty
Spędzania
Czasu Wolnego

Nowoczesne
biurowce

Budownictwo
modułowe

Szpitale,
Obiekty Służby
Zdrowia

Zintegrowane
Systemy Komunikacji
- Centra przesiadkowe,
obiekty typu Park & Ride

Sale
widowiskowe

Ekobloki energetyczne,
Ekospalarnie

Modernizacja obiektów
z zastosowaniem
Odnawialnych Źródeł Energii

Budynki urzędowoadministracyjne

Hale targowe
w różnych
standardach,
jako alternatywa
dla dzikich targowisk

Centra
kongresowowystawiennicze

Budynki
meszkalnictwa
społecznego

Nowoczesne
parkingi

Nowoczesne
serwerownie
- Datacenter

...i inne obiekty wg potrzeb
naszego Partnera
3

Specjalizujemy się w definiowaniu potrzeb,
projektowaniu i realizacji

Wielofunkcyjnych Obiektów
Spędzania Czasu Wolnego
w miastach i aglomeracjach

Wyzwaniastojące
Wyzwania
stojące
przed
przed miastami
miastami
i aglomeracjami
i aglomeracjami

stworzyć
bardziej konkurencyjną
gospodarkę?

pobudzić
do rozwoju
wiele gałęzi
lokalnej
gospodarki?

JAK

zwiększyć
wartość
marketingową
swojego
miasta?

JAK

JAK

JAK

JAK
zwiększyć
wpływy
do budżetu
miasta?

JAK

zmniejszyć
poziom
bezrobocia
i zwiększyć
liczbę
mieszkańców?

stworzyć stałe
i całoroczne miejsca pracy?
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Zrównoważony rozwój miast i aglomeracji
Każdy samorząd stoi przed ważnym celem, jakim jest
zapewnienie dynamicznego rozwoju miasta lub aglomeracji.
Powinny zostać wyznaczone główne kierunki rozwojowe,
cele strategiczne oraz projekty, których realizacja zapewni
w najbliższych latach zrównoważony rozwój
społeczno-gospodarczy aglomeracji, poprawę jakości życia
jej mieszkańców, zapewniając im stałe, całoroczne
miejsca pracy, a także kilka alternatywnych sposobów
spędzania wolnego czasu.
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Zrównoważony rozwój miasta lub aglomeracji powinien
być poprzedzony analizą obecnego stanu oraz istniejących potrzeb.
Dopiero wtedy można odpowiednio zaplanować środki i działania,
by móc pobudzić rozwój w poszczególnych obszarach.

2025

2030

(T)

Zrównoważony rozwój aglomeracji
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Nowe czasy,
nowe potrzeby,
nowe oczekiwania
Władze powinny dołożyć jak najwięcej
starań o to, by wsłuchać się w obecne
potrzeby i oczekiwania, jakie są kierowane
wobec ich miasta. Współczesne, nowoczesne
miasta i aglomeracje muszą być atrakcyjne
nie tylko dla turystów, ale również dla
lokalnej społeczności, która powinna
równoważyć ilość osób (turyści/mieszkańcy)
korzystających z atrakcji miasta.
Natomiast sezon turystyczny powinien być
na tyle wydłużony, by zapewnić całoroczne
zatrudnienie osób pracujących
w sektorze turystycznym.
Taka analiza pozwoli miastu obrać
najlepsze kierunki działań, by zapewnić
zrównoważony rozwój aglomeracji,
przy jednoczesnym zaspokojeniu
potrzeb różnych grup społecznych.
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Klucz do silnika turystycznego
Klucz do Obiektu Spędzania
Czasu Wolnego dla mieszkańców
WIELOFUNKCYJNY OBIEKT
SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

Wielofunkcyjne Obiekty Spędzania Czasu Wolnego
to najlepsze rozwiązanie, dzięki któremu będzie możliwe zaspokojenie
potrzeb i oczekiwań mieszkańców, turystów i władz miasta.

Jaskinie Nauki
5D+
Strefa Aktywnego
Relaksu

Hotel / Spa /
Centrum
Konferencyjne
Pasaż Handlowy

Oceanarium

Pasaż
Gastronomiczny
Interaktywne Centrum
Informacji Turystycznej
Centrum
Odnowy Zdrowia
5

Galeria Medyczna
6
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Obiekt
uszyty na miarę
Budowa Wielofunkcyjnego Obiektu Spędzania
Czasu Wolnego powinna uwzględniać istniejące
atrakcje miasta, jego bieżące i przyszłe potrzeby,
a także potencjał ruchu turystycznego.
Naszym celem jest Obiekt
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Jaskinie
Nauki 5D+

8

Mediateka

10

Hotel

7

Interaktywne
Centrum Nauki,
Planetarium

9

Centrum
Kongresowe

11

Pasaż
Gastronomiczny

12

Pasaż
Handlowy

13

Interaktywne
Centrum
Informacji
Turystycznej

14

Koło
Widokowe

15

Tunel
Aerodynamiczny,
Symulator Lotów

16

Rollercoaster

17

Dinopark,
Dżungla,

18

Kolejka
Linowa

wizualizacja
tymczasowa

1

2

3

4

5

Oceanarium

Akwaria

Egzotyczna
Laguna,
Basen & SPA

Centrum
Odnowy
Zdrowia

Galeria
Medyczna

21

Obrotowa
restauracja
na Wieży
Widokowej

20

Park Trampolin,
Paintball
Laserowy

19

Małe
ZOO

9

Cechy obiektu
NOWOCZESNE WIELOFUNKCYJNE OBIEKTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO
TO INWESTYCJE, KTÓRE
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Współpraca
W ramach realizacji Wielofunkcyjnych Obiektów Spędzania Czasu Wolnego
naszym partnerom oferujemy:
Analizę ruchu turystycznego, demograficzną w mieście i w regionie,
Analizę obecnych atrakcji turystycznych w mieście i w regionie,
Pomysł na najlepszy Wielofunkcyjny Obiekt Spędzania Czasu Wolnego
będący nowym silnikiem turystycznym miasta,
Opracowanie modelu finansowego i dobór inżynierii finansowej,
Stworzenie interaktywnej platformy dla lepszego zarządzania
i zwiększenia strumienia turystycznego w mieście,
Pozycjonowanie miasta na mapie najlepszych miejsc turystycznych
w Polsce i Europie.
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To dopiero początek...
Wystarczy raz odpalić ten silnik, a dzięki jego
pracy korzyści dla miasta będą nieocenione.
Zapewni on możliwość realizacji kolejnych
inwestycji tego typu, dzięki którym proces
zrównoważonego rozwoju miasta
lub aglomeracji, będzie jeszcze bardziej
dynamiczny, a jakość i komfort życia
mieszkańców miasta będzie
szybko wzrastał.
To wszystko podniesie
wartość marketingową miasta,
zapewni nowych inwestorów,
nowe całoroczne miejsca
pracy, znaczny wzrost
wpływów do budżetu
miasta itd….

- nowe całoroczne
miejsca pracy;
- wzrost wpływów
podatków.

- wzrost jakości życia;
- realizacja programu
zrównoważonego
rozwoju aglomeracji
w pozostałych obszarach;
- zwiększenie stałych
dochodów miasta.

To samonapędzający się mechanizm.

- zwiększenie wartości gruntów i nieruchomości w regionie
- magnes turystyczny o dużej sile przyciągania;
- pobudzenie branży hotelarskiej, gastronomicznej,
transportowej itd.;
- nowe całoroczne miejsca pracy;
- kolejny wzrost wpływów z podatków.
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Afrykarium-Oceanarium
we Wrocławiu
Doskonałym przykładem sukcesu komercyjnego jest wrocławskie
Afrykarium-Oceanarium.
Jest to obecnie najlepiej biletowana atrakcja turystyczna w Polsce!

Zestawienie frekwencji w ZOO Wrocław
w latach 2011-2015

Dochód dla miasta
Zakładając 50 mln
przychodu w 2015 r.,
turyści zostawili
we Wrocławiu
kolejne
350-400 mln zł

Wzrost przychodów w ZOO Wrocław
w latach 2011-2015
Szacuje się, że turyści,
którzy wydali 50 zł
w tego typu atrakcjach,
kolejne 350 zł wydają
na inne usługi
w mieście

2 000 000
1 800 000

50 000 000
45 000 000

1 600 000

40 000 000

1 400 000

35 000 000

1 200 000

30 000 000

1 000 000

25 000 000

800 000

20 000 000

600 000

15 000 000

400 000

10 000 000

200 000

5 000 000

0

0
2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

10.2014 r. - uruchomienie Afrykarium-Oceanarium
13

Zalety płynące dla miasta

z posiadania Obiektu Strefy Czasu Wolnego
i Atrakcji Turystycznej
Interaktywny świat

Finansowanie

Obiekt jest odpowiedzią na cywilizacyjne
potrzeby turystyczne, rozrywkowe
i edukacyjne zarówno mieszkańców,
jak i gości miasta, ich życia, jak również
stwarza perspektywę miejsca, w którym
młode osoby będą chciały mieszkać
i rozwijać się zawodowo.

Na całym świecie, komercyjne obiekty
tego typu mają charakter samofinansującej
się inwestycji. Odpowiedni sposób
jej finansowania zapewni bezproblemową
budowę oraz późniejsze zarządzanie
obiektem.

Wymiar edukacyjny

Wymiar ekologiczny

Nowe miejsca pracy

Czynne cały rok

Wielofunkcyjne Interaktywne Centrum Nauki,
jako część kompleksu, będzie przeznaczone
do propagowania wiedzy i promocji nauki
dla osób w każdym wieku. Będzie to magnes
dla wszelkich wycieczek szkolnych, dla których
będą organizowane najciekawsze warsztaty
i seminaria naukowe.

Obiekt będzie miał charakter proekologiczny.
Przy realizacji inwestycji, jak i podczas jej dalszego
funkcjonowania zostaną wykorzystane
najnowsze technologie mające na celu
ochronę środowiska. Samo Oceanarium
również będzie pełniło funkcję proekologiczną
poprzez ochronę gatunków roślin i zwierząt
zagrożonych wyginięciem.

Inwestycja pozwoli na stworzenie
kilkuset nowych całorocznych miejsc
pracy związanych zarówno z realizacją
projektu, jego późniejszą eksploatacją,
jak i z rozwojem turystycznym miasta.

Kompleks to obiekt całoroczny, zapewniający
dostęp niezależnie od pogody i zewnętrznej
temperatury. Dzięki temu powstanie nowy,
szeroki strumień ruchu turystycznego,
który przyciągnie w perpektywie do kilku mln
nowych turystów rocznie.

Wysoka frekwencja

Nowa ikona

Motor gospodarczy

Dochód dla miasta

Obiekt gwarantuje stałą, wysoką frekwencję
zwiedzających. To prawdziwy silnik
napędzający ruch turystyczny na poziomie
nawet kilku mln zwiedzających rocznie.

Obiekt szybko zyska miano nowej ikony miasta.
Będzie to miało duży wpływ na podniesienie
wartości marketingowej jego oraz całego regionu.
To zaś przełoży się na nowe postrzeganie miasta
przez potencjalnych inwestorów, którzy będą
chcieli inwestować w region, stwarzać w nim
nowe miejsca pracy i odprowadzać podatki.

Jako koło zamachowe lokalnej gospodarki
zapewni rozwój branż: turystycznej,
hotelarskiej, gastronomicznej,
czy transportowej.

Szacuje się, że turyści, którzy wydali 50 zł
w tego typu atrakcjach, kolejne 350 zł
wydają na inne usługi w mieście.
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Przykładowy
program funkcjonalny
Wielofunkcyjnego Obiektu
Strefy Czasu Wolnego
i Atrakcji Turystycznej
15

Oceanarium

Oceanaria to atrakcje turystyczne będące
GWARANCJĄ SUKCESU KOMERCYJNEGO

Wielkości modeli

możliwych do realizacji na terenie Polski

WARIANT A
powierzchnia całkowita: 22-30 tys. m²
strumień zwiedzających: minimum 1 950 000

Założenia funkcjonalne:
• obiekty projektowane dla liczby zwiedzających
od 1 mln do 4 mln osób;
• obiekt strefy czasu wolnego dla mieszkańców;
• atrakcja turystyczna i magnes przyciągający
kolejne strumienie turystów do miasta;
• nowe całoroczne miejsca pracy dla kilkuset osób;
• obiekt mający wpływ na rozwój całego
przemysłu turystycznego w mieście.

WARIANT B
powierzchnia całkowita: 15-20 tys. m²
strumień zwiedzających: minimum 1 500 000

WARIANT C
To będzie
miejsce,
do którego
chce się
powrócić!!!

powierzchnia całkowita: 12-15 tys. m²
strumień zwiedzających: minimum 1 000 000
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Jaskinie Nauki
5D+
Jaskinie wirtualnej rzeczywistości to zaproszenie w nieznany dotąd świat,
w którym możliwe będzie poznanie zjawisk astronomicznych, przyrodniczych
i biologicznych. Dzięki najnowocześniejszym technologiom uczestnik
doświadczy niezapomnianych wrażeń, które pozwolą mu jak najwierniej
zgłębić przedstawiany temat.

Założenia funkcjonalne:
• strefa skierowana jest do szerokiej grupy docelowych odbiorców;
• stanowi dodatkową atrakcję całego kompleksu;
• zapewniona jest pełna interakcja z odbiorcą, który staje się
niejako uczestnikiem pokazu;
• animacje pozwalają przedstawić daną problematykę w sposób
o wiele ciekawszy i dokładniejszy niż najwierniej odwzorowane
modele;
• prezentowane animacje można zmieniać lub tworzyć serię pokazów,
w której kolejne odcinki będę emitowane np. co pół roku,
zachęcając tym samym do kolejnych odwiedzin.
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Eksperymentarium

Interaktywne Centrum Nauki
o zmieniającej się scenografii
Eksperymentarium stanowi bardzo ważny element wielofunkcyjnego kompleksu.
Strefa przeznaczona jest do propagowania wiedzy, promocji nauki
oraz szeroko rozumianych rozwiązań proekologicznych, wykorzystując do tego celu
unikatowe i interaktywne metody ekspozycyjne.

Założenia funkcjonalne:
• propagowanie rozwiązań technologicznych związanych z odnawialnymi
źródłami energii (biomasa, fotowoltaika, energia wiatrakowa);
• tajemnice nauki przedstawione w interaktywnej formie, dedykowanej
różnym grupom wiekowym;
• funkcja wystawiennicza – wystawy stałe i czasowe ukazujące zwiedzającym
w prosty i namacalny sposób zasady działania różnego typu innowacyjnych
rozwiązań najnowszej myśli technologicznej;
• funkcja edukacyjna – warsztaty i laboratoria, eksperymenty przeprowadzane
przy i z udziałem zwiedzających, wykłady i sympozja w salach konferencyjnych
mające na celu przybliżenie tematyki nowoczesnych technologii;
• możliwość organizowania dedykowanych „lekcji biologii” dla uczniów
z całej Polski.
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Mediateka
Ta nowoczesna, multimedialna biblioteka zaoferuje dostęp do niezliczonych dziedzin
wiedzy zapisanych zarówno w formie tradycyjnej książki, jak i na najnowocześniejszych
nośnikach. Z innowacyjnego centrum bibliotecznego będą mogli korzystać wszyscy zarówno uczniowie i studenci, jak i turyści, którzy przy filiżance kawy odnajdą chwilę
relaksu podczas ciekawej lektury. Mediateka stanie się także centrum kulturowym,
gdzie w nowocześnie wyposażonych salach będą mogły odbywać się eventy i spotkania
literackie, jak również lekcje dla uczniów z wykorzystaniem nowych mediów.

Założenia funkcjonalne:
• łatwy i szybki dostęp do szerokiej wiedzy zapisanej zarówno
na tradycyjnych, jak i nowoczesnych nośnikach;
• połączenie funkcji edukacyjnej i naukowej z rozrywkową,
dzięki kawiarniom i strefom relaksu;
• możliwość organizowania eventów kulturalnych
i dydaktycznych dzięki licznym stanowiskom internetowym,
nowocześnie wyposażonym salom spotkań oraz miejscom
rozrywki dla dzieci.
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Pasaż
Handlowy
Pasaż handlowo-usługowy to przestrzeń oferująca możliwość
nabycia wyselekcjonowanych tematycznie pamiątek związanych
z obiektem. Pozwolą one kontynuować rozpoczętą przygodę
i poszerzać swoją wiedzę z zakresu świata nauki, przyrody,
czy też zagadnień proekologicznych.

Założenia funkcjonalne:
• dedykowana oferta handlowa
dla różnych grup celowych;
• pasaż połączony jest ze strefą Oceanarium,
stanowiąc jego zasadnicze uzupełnienie.

Pasaż
Gastronomiczny
Food Court ma zapewniać gościom
kompleksu rozrywkowo-edukacyjnego
możliwość skosztowania potraw
charakterystycznych
dla wybrzeży z różnych części świata.

Założenia funkcjonalne:
• dostępność dla gości wszystkich części kompleksu;
• różnorodność oferty kulinarnej;
• samoobsługowy system dystrybucji posiłków.
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Egzotyczna Laguna

To strefa połączona z lasem tropikalnym i plażą,
w której dzięki basenom i dużej ilości leżaków
można znaleźć strefę prawdziwego relaksu.
Uzupełnieniem jest Saunarium, Fitness
i inne atrakcje.

Wielkości modeli

możliwych do realizacji na terenie Polski

WARIANT A
Tropikalna Laguna: 6 000 m²
Saunarium: 1 800 m²
Fitness: 700 m²
pow. całkowita: 8 500 m²

Założenia funkcjonalne:

WARIANT B
Tropikalna Laguna: 5 000 m²

• strefa rekreacji i atrakcji dla różnych grup
wiekowych;
• dostęp do basenu, Saunarium i Fitness;
• rozsuwany dach nad strefą basenową;
• szeroka oferta usług SPA;
• atrakcje dla młodzieży, jako nocny klub „Ibiza”;
• raz w tygodniu obiekt czynny całą dobę.

Saunarium: 1 500 m²
Fitness: 500 m²
pow. całkowita: 7 000 m²

WARIANT C
Tropikalna Laguna: 4 000 m²
Saunarium: 1 000 m²
Fitness: 500 m²
pow. całkowita: 5 500 m²
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Hotel
Hotel musi być wyjątkowym miejscem, do którego będziemy chcieli powrócić.
Nie inaczej będzie w naszym Hotelu, w którym pobyt zapewni gościom
wiele ciekawych wrażeń. Tematycznie zaprojektowane wnętrza poświęcone będą
wybranym kontynentom, państwom oraz miastom, dając początek niezwykłej podróży
do odległych zakatków całego świata. Bez wątpienia będzie to unikatowa oferta
na terenie całego miasta i regionu.

Założenia funkcjonalne:
• tematyczne aranżacje wystroju pięter i pokoi;
• wzbogacony o część konferencyjną, galerię sztuki nowoczesnej, kręgielnię, sklep z Whiskey
i cygarami oraz taras widokowy;
• wyposażony w restaurację serwującą tematyczną kuchnię z różnych stron świata;
• hotel skierowany również na obsługę turystyki medycznej.
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Galeria
Medyczna
To unikatowa przestrzeń, w której skupiona będzie sieć
prywatnych, wysokospecjalistycznych praktyk medycznych
z różnych dziedzin. Najlepsi specjaliści i eksperci w swoich
dziedzinach, a także najnowocześniejszy sprzęt medyczny
zapewnią komfort po zabiegach chirurgii jednego dnia.

Założenia funkcjonalne:
• specjalistyczne zabiegi chirurgii jednego dnia;
• sieć wysokospecjalistycznych praktyk
medycznych z różnych dziedzin;
• możliwość wykonania kompleksowych
badań medycznych;
• dostęp do laboratoriów i nowoczesnego
sprzętu medycznego;

Centrum
Odnowy Zdrowia
Będzie to zdrowotna strefa kompleksu, wyposażona w nowoczesne tężnie
i komory solankowe. Ze strefy będą mogli skorzystać wszyscy goście
odwiedzający kompleks.

Założenia funkcjonalne:
• strefa będzie wypełniać misję zdrowotną kompleksu;
• nowoczesna i ciekawa architektura, która sama w sobie
będzie stanowić kolejną niezwykłą atrakcję;
• strefa dostępna zarówno dla turystów, jak i mieszkańców miasta;
• strefa wykonana z najnowocześniejszych materiałów,
z zastosowaniem nowoczesnych technologii i instalacji.
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Rollercoaster
Rollercoaster zalicza się do tej grupy atrakcji, które gwarantują
prawdziwy zastrzyk adrenaliny, a emocje związane z jazdą
na długo pozostają w pamięci. Jest atrakcją, z której bardzo chętnie
korzystają zarówno turyści, jak i mieszkańcy miasta.
TO OBOWIĄZKOWY PUNKT NA LIŚCIE KAŻDEGO TURYSTY!

Założenia funkcjonalne:
• nowoczesna konstrukcja i ciekawa aranżacja trasy
zapewniająca niepowtarzalne emocje;
• nowoczesne wagoniki rozwijające prędkość do 80 km/h;
• rygorystyczne normy bezpieczeństwa
na etapie produkcji, montażu, jak i eksploatacji.
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Małe ZOO
Małe jest piękne i może przynosić wiele radości, zwłaszcza najmłodszym.
To specjalnie przewidziana strefa, w której można przebywać bardzo blisko zwierząt,
dotknąć ich, jak również nakarmić. Małe Kózki Karłowate, króliki, Muflony, czy Alpaki,
to niektóre ze zwierząt, które mogą zagościć w naszym Małym Zoo i sprawić
wiele radości zwiedzającym.

Założenia funkcjonalne:
• strefa pełni również funkcję edukacyjną;
• zwierzęta dostępne na wyciągnięcie ręki, ale z zachowaniem
odpowiednich wymogów bezpieczeństwa;
• strefa może być rozbudowana o place zabaw, punkty
gastronomiczne, wystawy tematyczne.
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Nowoczesne
Koło Widokowe
Niesamowitych wrażeń wizualnych dostarczy nowoczesne koło widokowe.
Dzięki niemu zwiedzający będą mogli ujrzeć niesamowitą panoramę całego miasta
i jego okolic. Koła widokowe cieszą się ogromną popularnością na całym świecie,
zapewniając odwiedzającym niezapomnianą dawkę wrażeń i emocji.
Nowoczesne kabiny pozwalają na przewóz wielu osób, a także organizację
wewnątrz nich różnego rodzaju eventów t.j.: kolacje kameralne, zaręczyny,
degustacje, czy spotkania służbowe.

Założenia funkcjonalne:
• obiekt może stanowić część składową kompleksu
lub być wybudowany w innym miejscu miasta;
• projekt wizualny konstrukcji koła widokowego może być
dostosowany do otaczającej architektury;
• zastosowanie nowoczesnych wielofunkcyjnych kabin,
zapewniających maksymalne doznania wizualne;
• zapewnione będą bardzo rygorystyczne normy
bezpieczeństwa na etapie produkcji, montażu,
jak i eksploatacji.
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Obrotowa Restauracja
na Wieży Widokowej
To miejsce przyciągnie odwiedzających nie tylko doskonałym jedzeniem,
ale przede wszystkim niepowtarzalnym klimatem. W położonej na wieży widokowej
restauracji w kształcie rotundy będzie można podczas posiłku podziwiać rozległą
panoramę okolic. Powoli obracająca się sala - dzięki mechanizmowi obrotowemu
i przeszklonym ścianom - zapewni niezwykłe doznania widokowe,
pozostawiając w pamięci moc wrażeń nie tylko smakowych, ale i estetycznych.

Założenia funkcjonalne:
• niepowtarzalne, zmieniające się widoki panoramy podczas posiłku
dzięki mechanizmowi obrotowemu oraz przeszklonym ścianom;
• możliwość skosztowania wykwintnych potraw;
• rygorystyczne normy bezpieczeństwa
na etapie produkcji, montażu, jak i eksploatacji.
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Czas na SMART
Filozofia zielonego miasta

Centrum SMART - czyli Filozofia zielonego miasta
Czym tak naprawdę ma być?
Nowe
standardy
w architekturze
Nowa filozofia
zarządzania
strumieniem
turystycznym

Centrum
przesiadkowe
z obiektem
centrotwórczym
- Nowy, lepszy
wymiar miasta

Centrum
SMART
Filozofia
zielonego
miasta

Motor
gospodarczy

Elektryczne
miasto

Program

„City
Air-Watch”

Nowa
ikona
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ZIT Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne
Węzeł przesiadkowy, którego celem jest poprawienie atrakcyjności komunikacji publicznej, w połączeniu z systemem parkingów
P&R i B&R, inteligentne systemy zarządzania ruchem i wiele innych innowacyjnych rozwiązań, usprawni niskoemisyjny transport
zbiorowy, a w konsekwencji zmianę przyzwyczajeń kierowców i obniżenie natężenia ruchu samochodowego w mieście.

Parking
+
Rowery
+
Komunikacja miejska
=

Węzeł
przesiadkowy

Parking
+
Rowery
+
Wypożyczalnia samochodów
elektrycznych
+
Elektryczna komunikacja miejska
+
Obiekt Centrotwórczy
=
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Filozofia zielonego miasta
założenia funkcjonalne

CENTRUM
PRZESIADKOWE
Z OBIEKTEM
CENTROTWÓRCZYM
Nowy, lepszy
wymiar miasta

Stworzenie samego węzła przesiadkowego nie jest
trudnym zadaniem. Problem pojawia się wtedy, gdy
chcemy, by funkcjonował on poprawnie. Parking na
odludziu nie wzbudza zaufania, ludzie boją się zostawiać
tu swoje samochody. Dlatego potrzebny jest odpowiedni
element, który dopełni to założenie oraz zachęci ludzi do
pozostawienia* i skorzystania z alternatywnego środka
transportu. Obiekt Centrotwórczy jest takim dopełnieniem.
Różnorodność funkcji obiektu, ich wzajemne uzupełnianie się sprawią, że życie będzie tętnić tu 24 godziny na
dobę. Odwiedzający będą mogli korzystać z wielu zniżek
i promocji - jedną z nich będzie darmowy bilet komuniakcji
miejskiej dla każdego, kto w drodze do miasta zostawi
swój samochód na Parkingu obiektu. To oraz inne z wielu
udogodnień przyczynią się do stworzenia Modelowego
Centrum Przesiadkowego.

ELEKTRYCZNE
MIASTO

Elektryczne środki komunikacji miejskiej
Oprócz tramwajów zasilanych już energią elektryczną
chcielibyśmy stworzyć całą flotę “zielonych” autobusów.
Miałyby one za zadanie znacznie ograniczyć ilość samochodów z silnikiem spalinowym w centrum miasta i to przy
zerowej emisji spalin.
Wypożyczalnia samochodów elektrycznych
By podróżowanie po mieście stało się jeszcze bardziej
ekologiczne, otrzymujemy możliwość pozostawienia
własnego samochodu i skorzystania z jednego z aut
zasilanych jedynie energią elektryczną. Daje nam to cały
wachlarz możliwości, począwszy od darmowego parkowania, korzystania z buspasów, kończąc na dostępie do
zakątków miasta, do których dojazd samochodem ze
zwykłym silnikiem spalinowym jest niemożliwy.
Punkty ładowania
To ostatnie ogniwo łączące w całość ideę transportu
ekologicznego. Punkty te miałyby być zasilane energią
pochodzącą w pełni z odnawialnych źródeł.

NOWE
STANDARDY
W
ARCHITEKTURZE

Lokalne Materiały
Do budowy wykorzystujemy materiały z lokalnych źródeł,
ograniczając tym samym ilość spalin wytwarzanych podczas
transportu tych surowców.
Recycling
Przykładamy dużą wagę do rodzaju użytych materiałów.
W większości korzystamy ze stali oraz drewna z odpowiednim certyfikatem, natomiast beton ograniczamy do
minimum. Dzięki temu znaczna część materiałów będzie
mogła zostać ponownie wykorzystana w przyszłości.
Architektura pasywna
Wykorzystujemy jedynie najbardziej efektywne rozwiązania
pasywne, które są nam w stanie przynieść jak największe
korzyści dla środowiska.
Zieleń x 2
Kierujemy się filozofią “zwracamy Ziemi to, co jej zabraliśmy”.
Przestrzeń, którą zabudowaliśmy oddajemy w postaci
dachów, loggii czy innych płaszczyzn pokrytych zielenią.

* samochodów na stworzonych parkingach
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Filozofia zielonego miasta
założenia funkcjonalne
Wdrożenie kompleksowych rozwiązań
Wykazano, iż skutecznie prowadzony monitoring, profilaktyka oraz szybkość działań odpowiednich służb zmniejszają o ponad 20% przypadki nieodpowiedniego wykorzystywania pieców
i kotłów. Do osiągnięcia tego celu proponujemy m.in.:

Program

„City
Air-Watch”

Zielone Miasto to również troska o czystość powietrza, jakim oddychają jego mieszkańcy.
W obecnej dobie rozwoju, coraz większym problemem rozwijających się dużych miast
i aglomeracji staje się walka ze smogiem. Bardzo dokuczliwie utrudnia on życie mieszkańców,
czego skutkiem mogą być poważne powikłania zdrowotne.
Samo badanie czystości powietrza oraz nieefektywne kampanie społecznościowe, to zdecydowanie za mało. Aby poradzić sobie z tym poważnym problemem należy wdrożyć kompleksowy
system „City Air-Watch”, który oparty jest m.in. na:
- określeniu przyczyn smogu,
- znalezieniu rozwiązań,
- wdrożeniu kompleksowych działań.
Przyczyny
Z wielu dostępnych opracowań wiemy, iż do głównych przyczyn i źródeł powstawania smogu
możemy zaliczyć:

Aplikacja mobilna
zrobione z poziomu aplikacji
zdjęcie "źródła smogu"
(komina, paleniska, pożaru etc.)
jest przesyłane automatycznie
do stacji operatorskiej
i umożliwia natychmiastową
interwencję odpowiednich służb

Mobilne stacje pomiaru
jakości powietrza

Bezzałogowe
statki powietrzne

wyposażone
w specjalistyczną aparaturę
pomiarową - pomiar PM10,
PM2,5 i benzo(a)piren

wyposażone w układ
zapisu wideo oraz
kompaktową stację
pomiaru jakości powietrza
- do patrolowania i pomiaru
zawartości spalin
wydobywających się
z kominów

Dodatkowym wsparciem tego systemu jest szeroka
kampania popierająca rozwiązania P&R (Park&Ride)
oparta na opisanych już rozwiązaniach, czyli elektrycznych środków komunikacji miejskiej, wypożyczalniach
eCar-ów, rowerów itp., wraz z zapewnieniem niezbędnej
infrastruktury.
City Air-Watch
– to kompleksowy system
dbający o czystość powietrza miast i aglomeracji.

piece i kotły – 83%

przemysł – 8%

samochody – 7%

inne – 2%
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NOWA
FILOZOFIA
ZARZĄDZANIA
STRUMIENIEM
TURYSTYCZNYM

NOWA
IKONA

Interaktywne Centrum Informacji Turystycznej
Interaktywne Centrum Informacji Turystycznej (ICIT) ma na celu stworzenie spójnej i nowoczesnej
polityki zarządzania informacją turystyczną w mieście. Platforma ta ma umożliwić m.in. dokonywanie
rezerwacji i płatności, omijanie kolejek, zamawianie przewodnika czy środka transportu.
Powinna ona również ściśle współpracować z wypożyczalnią samochodów elektrycznych oraz rowerów,
która przy tym procesie powinna powstać jako część infrastruktury.
Główne zadania:
- przyciągnąć nowy strumień
turystów;
- efektywnie zarządzać strumieniem
turystycznym;
- wydłużyć pobyt turystów w mieście
do min. 2-3 dni;
- wzbudzić pozytywne emocje
związane z wizytą w mieście.

Założenia funkcjonalne:
- Centrum będzie miejscem przyjaznym turystom, łączącym
funkcje info-punktu, kawiarnii i miejsca spotkań;
- będzie udostępniać szereg interaktywnych narzędzi
ułatwiających planowanie pobytu w mieście, rezerwację
noclegów, transfery, zakup biletów do obiektów
będących atrakcjami turystycznymi i na wydarzenia
kulturalne, zamawianie przewodników miejskich
i ustalanie tras turystycznych;
- będzie źródłem informacji nt. baz hotelowych, medycznych,
gastronomicznych, turystycznych itd. dostępnych
w mieście;
- umożliwi pobieranie wielojęzycznej aplikacji mobilnej,
która pozwoli planować zwiedzanie atrakcji miasta,
z uwzględnieniem aktualnego natężenia ruchu,
możliwością zakupu biletów i nawigacją
komunikacyjną.

Obiekt szybko zyska miano nowej ikony miasta. Będzie
to miało duży wpływ na podniesienie jego wartości
marketingowej i całego regionu. To zaś przełoży się na
nowe postrzeganie miasta przez potencjalnych inwestorów,
którzy będą chcieli inwestować w region i stwarzać w nim
nowe miejsca pracy, odprowadzając nowe podatki do
lokalnego budżetu.

MOTOR
GOSPODARCZY

Obiekt, jako koło zamachowe lokalnej gospodarki, zapewni
rozwój branż: turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej,
transportowej. Ponadto inwestycja pozwoli na stworzenie
wielu nowych miejsc pracy związanych zarówno z realizacją
projektu, jego późniejszą eksploatacją, jak i z rozwojem
turystycznym miasta.
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Zobacz, co jeszcze
możemy razem zrobić
w ramach wspólnie
przeprowadzonych procesów
inwestycyjnych lub projektów PPP!

Budynki
urzędowo-administracyjne
Budujemy nowoczesne urzędy i budynki administracyjno-biurowe, ambasady, a także
obiekty o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa Państwa, zapewniając wszelkie
wymagania w zakresie poufności danych i prowadzenia tajnej kancelarii. Uwzględniając
charakter obiektu implementujemy najnowocześniejsze systemy kontroli dostępu
(opartej np. na identyfikacji biometrycznej), kart czasu pracy, zabezpieczeń
antyterrorystycznych, budowy skarbców, cyberbezpieczeństwa.

Założenia funkcjonalne:
• opracowanie projektu i najbardziej optymalnych rozwiązań funkcjonalnych
i ergonomicznych;
• budowa lub modernizacja wg ustalonych standardów i norm ekologicznych;
• zastosowanie nowoczesnych systemów bezpieczeństwa, ochrony danych
i niezależności energetycznej;
• komercjalizacja powierzchni wraz z usługą fit-out’u;
• zapewnienie technicznego zarządzania obiektem.
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Szpitale,
Obiekty Służby Zdrowia
Do realizacji obiektów szpitalnych oraz związanych z ochroną zdrowia, naszym Partnerom
przedstawiamy różne warianty i modele inżynierii finansowej. W realizacji tego typu obiektów
kierujemy się koncepcją, która pozwala na rozdzielenie majątku obiektu od działalności szpitalnej,
a tym samym daje ona możliwość zarządzania tymi obszarami w sposób niezależny od siebie.
Dzięki temu właściciel obiektu nie staje się zakładnikiem kosztów, generowanych przez działalność
związaną z ochroną zdrowia.

Nasze modele finansowe opieramy o:
•
•
•
•

część dzierżawy;
wykup wierzytelności z wydłużonym okresem spłaty;
model PPP;
realizację inwestycji w oparciu o Spółkę celową.

Za współpracę z nami w tym obszarze przemawia
bogate doświadczenie, które pozwala nam:
• zaprojektować i wybudować obiekt, charakteryzujący się jak najmniejszymi
kosztami eksploatacji obiektu w okresie jego użytkowania;
• wykonać obiekt wg najlepszych standardów światowych;
• zastosować najnowocześniejsze technologie, zapewniając najlepszą funkcjonalność;
• zapewnić techniczne zarządzanie obiektem, gwarantując jego ciągłość działania.
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Sala audytoryjna
Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu to jedna z najnowocześniejszych sal koncertowych
na całym świecie. To również jeden z najbardziej złożonych technologicznie obiektów, jaki powstał
w tej części Europy. Doświadczenie, jakie zdobyliśmy przy jego realizacji jako Generalny Wykonawca,
pozwala nam na realizację podobnych lub mniejszych obiektów, charakteryzujących się wysoką
elastycznością funkcjonalną. Dzięki temu możliwe jest szybkie dostosowanie obiektu
w zależności od charakteru eventu – koncertowego, teatralnego, kinowego, wystawienniczego,
audytoryjnego itp.
Tego typu obiekty pozwalają na organizację lub przyciągnięcie do miasta różnego rodzaju
prestiżowych wydarzeń, dzięki którym wartość marketingowa i wizerunkowa miasta szybko wzrasta.

Założenia funkcjonalne:
• przestronna sala audytoryjna, z możliwością aranżacji zgodnie z charakterem eventu;
• sala wyposażona w profesjonalny system oświetlenia konferencyjnego,
system nagłaśniający, projektor itp.;
• osobne pomieszczenie dla reżysera światła i dźwięku, garderoba
dla artystów lub prelegentów;
• różne warianty oświetlenia pozwolą na zorganizowanie w audytorium eventów
o różnorodnym charakterze – obrady, wykłady, szkolenia, sympozja naukowe, pokazy mody,
koncerty, uroczyste gale.
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Centrum
konferencyjno-wystawiennicze
To wielofunkcyjny obiekt, który dzięki swej wyjątkowej lokalizacji
i stworzonym możliwościom stanowić będzie
NOWE CENTRUM SPOTKAŃ BIZNESU W MIEŚCIE.

Założenia funkcjonalne:
• nowoczesne centrum konferencyjno-szkoleniowe
umożliwiające organizację różnego rodzaju kongresów,
konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń, wystaw, pokazów mody
oraz innych spektakularnych i prestiżowych wydarzeń;
• centrum logistyczne dla mediów – dedykowane rozwiązania techniczne
umożliwiające realizację i transmisję z w/w eventów. Specjalne strefy
dla akredytowanych dziennikarzy, w których na bieżąco będzie można
wykonywać czynności dziennikarskie, w tym relacje „na żywo”.
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Hale kupców
Realizowane przez nas nowoczesne hale kupców to wyjście naprzeciw oczekiwaniom sprzedawców,
klientów, ale również potrzebom władz miejskich zmagających się z problemami starych, dzikich
i zaniedbanych targowisk, których wciąż tak wiele w naszych miastach. Nasze działania pozwalają
rozwiązać ten problem. Budowane hale targowe to doskonale przemyślane inwestycje, charakteryzujące się
niskimi kosztami budowy i eksploatacji, przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkowania
zarówno dla klientów, jak i sprzedawców otrzymujących niedrogie stanowiska do prowadzenia swojej
działalności. To idealny kierunek do osiągnięcia satysfakcji dla wszystkich stron – miasta, sprzedawców
i mieszkańców.
Przy realizacji tego typu projektów współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tj. Stowarzyszeniami
Kupców, które organizują dane środowisko, narzucając odpowiednią standaryzację rozwiązań.

Założenia funkcjonalne:
• wykonanie budynków z nowoczesnych materiałów, zapewniając ciekawą architekturę oraz wysoki poziom
estetyczny obiektu;
• wdrożenie ekologicznych rozwiązań, dzięki którym obniża się koszty eksploatacji budynku;
• zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa właścicieli stoisk i ich klientów;
• zapewnienie wysokiego poziomu ergonomii (odpowiedniego systemu logistycznego dostaw
od zewnętrznych ścian obiektu);
• zapewnienie technicznego zarządzania obiektem.
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Parkingi
Prawidłowo zaprojektowany pod względem funkcjonalnym i logistycznym parking
stanowi wysoką wartość dla każdego miasta. Przy realizacji tego typu obiektów
zapewniamy ich najlepszą i elastyczną funkcjonalność dostosowaną do natężenia ruchu,
zastosowanie nowoczesnych systemów zarządzania parkingowego, niskie koszty
eksploatacji.

Założenia funkcjonalne:
•
•
•
•

projektowanie parkingu „na wymiar”, z uwzględnieniem charakteru i przeznaczenia obiektu;
instalacja nowoczesnych systemów parkingowych;
zastosowanie wysokich norm bezpieczeństwa dla użytkowników;
zapewnienie technicznego zarządzania obiektem, gwarantującego jego ciągłość działania.
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Serwerownie - Datacenter
Projektowanie, realizacja i zapewnienie finansowania dla nowoczesnych serwerowni
to bez wątpienia silna strona firmy NEXUS Nowe Technologie S.A. – Spółki z naszej Grupy
Kapitałowej. Bogate doświadczenie i autorskie rozwiązania pozwalają jej na budowę
najlepszych obiektów typu Datacenter, z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań
technologicznych IT i systemów bezpieczeństwa dostępu do informacji, ich przechowywania
i udostępniania.

Założenia funkcjonalne:
• zaprojektowanie serwerowni dostosowane do potrzeb użytkownika;
• zastosowanie najnowocześniejszych urządzeń IT;
• zastosowanie najbardziej zaawansowanych systemów bezpieczeństwa
(gaszenia gazem, precyzyjnej klimatyzacji, monitoringu parametrów środowiskowych,
alternatywnych źródeł zasilania);
• zastosowanie systemów bezpieczeństwa przed cyber przestępczością oraz atakami
impulsem elektromagnetycznym;
• zapewnienie technicznego zarządzania, gwarantującego jego ciągłość działania.

41

Modernizacje obiektów z wdrożeniem
Odnawialnych Źródeł Energii
W oparciu o nasze doświadczenie naszym Partnerom proponujemy modernizacje
obiektów, dzięki którym Użytkownik będzie miał dostarczaną energię pochodzącą
z Odnawialnych Źródeł Energii. Wybór danego źródła dostosowujemy do uwarunkowań
lokalizacyjnych, architektonicznych, jak również do charakteru i specyfiki obiektu.

Założenia funkcjonalne:
• zaprojektowanie najbardziej funkcjonalnej i efektywnej instalacji OZE
uwzględniając możliwości i specyfikę obiektu;
• dobór najbardziej optymalnych urządzeń;
• zastosowanie wysokich norm bezpieczeństwa dla użytkowników;
• zapewnienie technicznego zarządzania, gwarantującego jego
ciągłość działania.
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Ekobloki energetyczne,
Ekospalarnie
Oferujemy również współpracę przy budowie ekobloków energetycznych, jak również
ekospalarni. Zarządzanie gospodarką odpadów komunalnych to jedno z najważniejszych
wyzwań cywilizacyjnych, przed jakimi stoją dzisiejsze miasta. Budowa i późniejsze
funkcjonowanie ekospalarni jest obecnie jednym z najlepszych rozwiązań tego problemu.
Ekospalarnie, dzięki termicznemu przekształcaniu odpadów pozwalają na odzyskiwanie
zawartych w nich energii, a tym samym na produkcję energii cieplnej i elektrycznej.
Dzięki temu miasto może zyskać nowe źródło energii, zwiększające jego bezpieczeństwo
energetyczne.

Założenia funkcjonalne:
• zaprojektowanie obiektu wg najwyższych norm ekologicznych;
• zastosowanie najnowocześniejszych systemów, technologii
i urządzeń zapewniających najbardziej efektywne funkcjonowanie obiektu;
• zapewnienie technicznego zarządzania obiektem, gwarantującego
jego ciągłość działania.
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Wszelkie zamieszczone powyżej treści są chronione prawami autorskimi na podstawie przepisów Ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 666, 1333).
Wszystkie nazwy, oznaczenia słowne, graficzne, słowno-graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym,
umieszczone w niniejszym dokumencie są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi
oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej,
jest stanowczo zabronione.
Zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, opracowywanie, przetwarzanie, publikowanie, utrwalanie, wykorzystywanie
w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych,
rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia części lub całości materiałów zamieszczonych w niniejszym
dokumencie bez zgody spółki Przedsiębiorstwo Finansowo-Inwestycyjne PFI Global Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu, będącej właścicielem praw autorskich, jest zabronione.

