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Jak będzie wyglądało miasto przyszłości?

Wrocławska firma PFI FUTURE zainicjowała dyskusję o trendach

w nowoczesnej urbanistyce na Międzynarodowych Targach Nieruchomości

i Inwestycji MIPIM 2019.

Jak będzie wyglądać struktura społeczna i demograficzna                           

w perspektywie 10, 20 i 30 lat? Jaki model życia zdominuje nasze 

miasta? Jak i gdzie będziemy pracować? Jakich środków transportu 

używać?

 

Funkcjonujemy w świecie płynnej, dynamicznie zmieniającej się 

rzeczywistości kształtowanej przez globalne zmiany klimatu, 

nieustająco rozwijającą się technologię i nowe wyzwania. Infrastruk-

tura naszych miast nie nadąża za tempem naszego życia, a z pewno-

ścią nie będzie zaspokajać potrzeb kolejnych pokoleń. Pytanie, które 

zainspirowało wrocławską spółkę PFI FUTURE S.A. jest bardzo 

proste – co możemy zrobić dziś, by rozpocząć proces transformacji 

miast w nowoczesne, przyjazne i komfortowe miejsca do życia dla 

nas i dla naszych dzieci? Odpowiedzią jest ErGoCity. 

ErGoCity to wynik myślenia o mieście w kategoriach dobrego 

miejsca do życia, w którym mieszkańcy mogą realizować swoje 

potrzeby, niezależnie od wieku, modelu rodziny czy stylu pracy. 

Kluczem do rozumienia wyzwań współczesności jest zrównoważony 

rozwój, dlatego też ErGoCity to marka i filozofia przyjazna dla środo-

wiska, oferująca rozwiązania pozwalające na elastyczne łączenie 

pracy i życia prywatnego, odwołująca się ekonomii współdzielenia 

usług, a przede wszystkim inkluzywna  –  umożliwiająca realizację 

programów społecznych, edukacyjnych i ekologicznych. Pozwoli na 

harmonijne zarządzanie życiem w jego kluczowych obszarach: 

jakość życia (ErGoLiving), ekologia (ErGoEco), transport (ErGoMo-

bile) oraz pracy zawodowej (ErGoBiznes). PFI FUTURE S.A. zapra-

sza i angażuje do projektu ośrodki naukowo – badawcze - wraz                

z uczelniami wyższymi (Politechniką Wrocławską oraz Uniwersyte-

tem Przyrodniczym we Wrocławiu), by wspólnie przygotować się    

do wypracowania rozwiązań gwarantujących spójność projektów 

urbanistycznych z koncepcją zrównoważonego rozwoju.

Koncepcja ErGoCity została przedstawiona na międzynarodowych 

targach nieruchomości MIPIM, które odbyły się w dniach 12-15.03 

br w Cannes. Coroczne targi MIPIM to jedno z najważniejszych               

i najbardziej prestiżowych wydarzeń w branży nieruchomości. – 

mówi Kamil Pakosz, Dyrektor ds. Rozwoju PFI FUTURE S.A.- 

Gromadzą one tysiące wystawców reprezentujących największych 

branżowych graczy, twórców technologii przyszłości, urbanistów       

o globalnym znaczeniu. To środowisko, w którym najwięksi inwesto-

rzy poszukują inspiracji m.in. do tworzenia infrastruktury mieszka-

niowej odpowiadającej potrzebom kolejnych pokoleń i wyzwaniom 

wciąż ewoluującej rzeczywistości.

PFI FUTURE S.A., zaprezentowało  w Cannes także projekt Nautilus 

Gdańsk. - unikatowy obiekt strefy czasu wolnego, który ma szansę 

stać się nową ikoną polskiego wybrzeża. To synergia odważnej idei      

z myśleniem biznesowym – obiekt łączący oceanarium z parkiem 

wodnym „Egzotyczna Laguna”, luksusowym hotelem czterogwiazd-

kowym oraz centrum konferencyjnym. Będzie on stanowił najwięk-

szą atrakcję turystyczną północnej Polski, przyciągając turystów 

indywidualnych i biznesowych z Polski oraz Europy. 

Informacje podstawowe: 

MIPIM to odbywające się od 1990 roku w Cannes jedne z najwięk-

szych targów nieruchomości komercyjnych. W tym roku odbędą się 

w dniach 12-15 marca. Organizatorzy spodziewają się 26 tyś. 

uczestników z ponad 90 państw. Wydarzenie to skupia czołowych, 

międzynarodowych przedstawicieli ze wszystkich sektorów 

nieruchomości – biurowych, mieszkaniowych, handlu detalicznego, 

opieki zdrowotnej, sportu, logistyki i przemysłu, oferując niezrówna-

ny dostęp do największej liczby projektów rozwojowych i źródeł 

kapitału na całym świecie. 

Więcej informacji: www.mipim.com 

PFI Future S.A. to wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PFI Global 

(Przedsiębiorstwa Finansowo-Inwestycyjnego) spółka powołana do 

przygotowania i realizacji dużych projektów, głównie w branży 

edukacyjno-rozrywkowej i deweloperskiej. Model biznesowy opiera 

się na skupieniu unikatowych kompetencji spółek należących               

do Grupy PFI Global oraz spółek partnerskich, dzięki którym              

PFI Future S.A. ma możliwość przygotowania i realizacji nowator-

skich przedsięwzięć inwestycyjnych w różnych formach partnerstwa 

z samorządami oraz podmiotami komercyjnymi. 

Więcej informacji: www.pfi-future.eu
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Przedstawiamy fotorelację z Międzynarodowych Targów Nieru-

chomości MIPIM 2019. Tegoroczne targi odbyły się w dniach    

12 – 15 marca i były wypełnione licznymi spotkaniami bizneso-

wymi z inwestorami, przedstawicielami samorządów miast,              

z mediami oraz innymi potencjalnymi partnerami naszych 

projektów. 

Podczas MIPIM 2019 PFI Future S.A. reprezentowali: 

Marek Nowara – Prezes

Kamil Pakosz - Dyrektor ds. Rozwoju

Krzysztof Sachs – Dyrektor Zarządzający

Daniel Szewc – Dyrektor ds. Komercjalizacji

Justyna Basińska – Architekt

Ewa Banach - Projektant

Anna Guzik – Menedżer ds. Komunikacji

Dziękujemy Partnerom za udział

w tym międzynarodowym wydarzeniu razem z naszą firmą. 
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Podstawową strategią PFI Future S.A. jest identyfikacja, przygotowanie oraz realizacja projektów, których przedmiotem są wielofunkcyjne, 
edukacyjno-rozrywkowe obiekty spędzania czasu wolnego, łączące unikatowość z użytecznością oraz walorem edukacyjnym, odpowiadające 
zmieniającym się oczekiwaniom lokalnej społeczności, dostosowane do dynamicznie rosnących potrzeb branży turystycznej, zrealizowane           
i zarządzane w sposób gwarantujący długofalową wysoką frekwencję, stabilny przychód i zyskowność projektu, a także inwestycje mieszka-
niowe, biurowe i hotelowe towarzyszące obiektom edukacyjno-rozrywkowym lub stanowiące samodzielne przedsięwzięcie inwestycyjne.

— Zajmujemy się przede wszystkim kreowaniem miejsc dobrych emocji - mówi Marek Nowara, prezes PFI Future. - Poszukujemy nowych 
możliwości i ciekawych projektów inwestycyjnych. Współpracujemy z samorządami i instytucjami publicznymi, właścicielami i operatorami 
centrów handlowych, partnerami kapitałowymi zainteresowanymi zyskowną inwestycją.

Wiodącą funkcją Nautilus Gdańsk będzie oceanarium, którego powierzchnia będzie liczyła ponad 18 900 mkw. Oceanarium będzie tematy-
zowane, a tematem przewodnim będzie fauna i flora Ameryki Południowej. W tym kontekście Nautilus Gdańsk będzie stanowił kolejny 
odcinek opowieści, którą zapoczątkowało wrocławskie Afrykarium. Uzupełnieniem oferty obiektu Nautilus Gdańsk będzie Egzotyczna 
Laguna oraz czterogwiazdkowy hotel.

PFI Future SA pracuje także nad koncepcją ErgoCity – inteligentnego osiedla dla każdego, o wysokim poziomie jakości życia, gdzie realizowa-
ne są miejskie programy prospołeczne i proekologiczne, wychodzące na przeciw światowym trendom nowoczesnego budownictwa i ekologii. 
Skala projektu ErgoCity pozwala zrównoważyć miejsce do życia, pracy, rozrywki i wypoczynku w jednym miejscu oraz stworzyć nowe, tętnią-
ce życiem serce miasta. W ramach osiedla połączonego z kampusem biurowym zaimplementowane zostaną najnowocześniejsze rozwiązania 
technologiczne.
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POLSKA PFI Future, wchodząca w skład grupy kapitałowej PFI Global, planuje stworzyć sieć „Wielofunkcyjnych Obiektów Strefy Czasu 
Wolnego”. Firma chce oprzeć swój rozwój o dwa filary: rozrywkowo-edukacyjny oraz obiekty mieszkaniowo-biurowe.

PFI Future to wchodząca w skład grupy kapitałowej Przedsiębiorstwa Finansowo-Inwestycyjnego (PFI) Global spółka powołana do przygo-
towania i realizacji dużych projektów głównie w branży edukacyjno-rozrywkowej. Do tej pory firma, działając w różnym charakterze, brała juz 
udział w realizacji kilku takich obiektów (jak np. Narodowe Forum Muzyki, Afrykarium – Oceanarium, Nicolas Business Center, Centrum 
Historii Zajezdnia).
Obecnie firma realizuje dwa projekty – po jednym z dwóch segmentów, na których skupia się firma. Pierwszy „Obiekt Strefy Czasu Wolnego” 
z funkcją oceanarium to Nautilus Gdańsk. Drugi to projekt deweloperski Ergocity, czyli – jak opisuje je deweloper – zrównoważone, modelo-
we osiedle przyszłości z nowoczesnym kampusem biurowym tworzące optymalne środowisko do życia, nauki, pracy i rozrywki.

Model biznesowy opiera się na skupieniu kompetencji spółek należących do grupy PFI Global oraz spółek partnerskich i realizację zaplanowa-
nych inwestycji. W celu realizacji projektów mają być powoływane spółki celowe w partnerstwie z samorządami oraz z partnerami komercyj-
nymi. Obiekty mają gwarantować długofalową wysoką frekwencję, stabilny przychód i zyskowność projektu. Firma chce się skupić także na 
takich projektach jak inwestycje mieszkaniowe, biurowe i hotelowe towarzyszące obiektom edukacyjno-rozrywkowym lub stanowiące samo-
dzielne przedsięwzięcie inwestycyjne.

– Poszukujemy nowych możliwości i ciekawych projektów inwestycyjnych. Współpracujemy z samorządami i instytucjami publicznymi, 
właścicielami i operatorami centrów handlowych, partnerami kapitałowymi zainteresowanymi zyskowną inwestycją – powiedział Marek 
Nowara, prezes PFI Future.
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Tereny inwestycyjne z przeznaczeniem na mieszkania, zakłady przemysłowe, magazyny czy hotele – z taką ofertą      

w Cannes pojawią się przedstawiciele polskiego biznesu i samorządów.

Najważniejsi uczestnicy rynku nieruchomości z całego świata między 12 a 15 marca będą obecni na dorocznych targach MIPIM. Jak szacują 
organizatorzy, jubileuszowa, 30. edycja zgromadzi 26 tys. uczestników ze 100 krajów. Wśród nich nie zabraknie ekipy z północy naszego 
kraju.

POMORSKA OFENSYWA

– Województwo pomorskie będzie na MIPIM reprezentowane przez Gdańsk, Gdynię, Sopot, Pruszcz Gdański i Rumię – mówi Wojciech 
Tyborowski, dyrektor Invest in Pomerania, organizacji odpowiedzialnej za promocję oferty Pomorza, zajmującej się pozyskiwaniem i obsługą 
inwestorów zagranicznych zainteresowanych regionem.

– Samorządy oraz deweloperzy zaprezentują łącznie około 520 ha terenów. W ofercie dominują tereny z przeznaczeniem na inwestycje 
przemysłowe i logistyczne, stanowiące zaplecze portów morskich lub przygotowywane z myślą o poszerzeniu tego zaplecza. Nie zabrakło 
projektów rewitalizacyjnych, biurowych, usługowych, jak hotele, czy z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową – wylicza Tyborowski. – 
Gdańsk będzie szukać partnerów do projektów rewitalizacji w formule PPP takich obszarów, jak Dolne Miasto czy Nowy Port. Gdynia – 
nabywców na nieruchomości w centrum miasta przeznaczone pod turystykę i zabudowę mieszkaniową. Będzie też promować waterfront 
(obszar ulokowany nad naturalnym zbiornikiem wodnym – red.). W ofercie Sopotu znalazły się działki z przeznaczeniem na budownictwo 
mieszkaniowe i działalność logistyczno-produkcyjną, zlokalizowane w pobliżu portu lotniczego – dodaje.

Rumia zaprezentuje blisko 130 ha terenu, na którym w przyszłości ma powstać park przemysłowo-logistyczny, a Pruszcz Gdański przygoto-
wał ofertę terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 154 ha dobrze połączonych z południową częścią Gdańska i portem, z przeznacze-
niem pod zabudowę przemysłową, logistyczną i mieszkaniową.
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Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, podkreśla, że międzynarodowe targi MIPIM to znakomita okazja,             
by przyciągnąć strategicznych inwestorów. Zwłaszcza że w Cannes miasto odbierze prestiżowe tytuły Miasta Przyszłości 2019/2020                        
i miasta z najlepszym potencjałem ekonomicznym 2019/2020.

– Po raz kolejny zajęliśmy najwyższe pozycje w brytyjskim rankingu prowadzonym przez „Financial Times'a". Jako miasto nowoczesne, przed-
siębiorcze i silnie związane z morzem jak zawsze stawiamy na identyfikację z dużymi europejskimi ośrodkami, które również posiadają water-
fronty. Dlatego organizujemy na naszym stoisku panel dyskusyjny, podczas którego wraz z reprezentantami Lizbony, Belfastu i Rotterdamu 
będziemy się dzielić doświadczeniami w zakresie efektywnych rozwiązań przy tworzeniu przestrzeni waterfrontowych – mówi Gruszecka--
Spychała. Dodaje, że Gdynia jest członkiem założycielem Waterfront Cities.

– Niezmiennie stawiamy na branżę hotelową. W Gdyni wciąż brakuje kolejnych hoteli o wysokim standardzie. W mieście są działki w unikal-
nych lokalizacjach, usytuowane w pasie nadmorskim – to właśnie te tereny będą tematem rozmów z kluczowymi inwestorami – podsumowuje 
wiceprezydent.

Na MIPIM wybiera się także spółka PFI Future, ubiegłoroczny laureat nagrody Real Estate Impactor (impreza organizowana przez „Rzeczpo-
spolitą") w kategorii nowe ikony miast za projekt Nautilus Gdańsk.

– Od wielu lat uczestniczymy w targach, ale w tym roku zdecydowanie rozszerzymy udział. Będziemy prezentować inwestycje własne oraz 
zaproszonych przez nas partnerów. Będzie to m.in. Wielofunkcyjny Obiekt Strefy Czasu Wolnego z wiodącą funkcją oceanarium – Nautilus 
Gdańsk, oraz ErGoCity – zrównoważone, modelowe osiedle przyszłości z nowoczesnym kampusem biurowym – relacjonuje Marek Nowara, 
prezes PFI Future. – Dziś w ruchu turystycznym Europy Polska „konsumuje" 0,5 proc., ale część miast europejskich nie jest w stanie przyjąć 
rosnącej liczby turystów, co stwarza ogromne możliwości, z których powinniśmy skorzystać – podkreśla.

STABILNE OTOCZENIE

– Nieruchomości komercyjne w Polsce cieszą się ogromnym zainteresowaniem zagranicznych inwestorów, ostatnio również spoza Europy. 
Atrakcyjność polskich nieruchomości komercyjnych wynika przede wszystkim z pozytywnej oceny polskiej gospodarki, na co wpływ ma stabil-
ny i pewny system prawny w obszarze nieruchomości – komentuje mec. Hubert Maciąg. – Polskie przepisy regulujące rynek nieruchomości 
są logiczne i bardzo rozwinięte, zatem pozwalają na dostosowanie rozwiązań prawnych do oczekiwać rynku. To także obszar prawa, który jest 
już ukształtowany i w którym ustawodawca nie wprowadza wielu zmian. Dzięki temu przeprowadzenie procesu inwestycyjnego na polskim 
rynku nieruchomości komercyjnych charakteryzują przewidywalność i bezpieczeństwo – zaznacza.
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Funkcjonujemy w świecie płynnej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości kształtowanej przez globalne zmiany klimatu, nieustająco rozwijającą się technologię                
i nowe wyzwania. Infrastruktura naszych miast nie nadąża za tempem naszego życia, a z pewnością nie będzie zaspokajać potrzeb kolejnych pokoleń. Pytanie, które 
zainspirowało wrocławską spółkę PFI FUTURE S.A. jest bardzo proste – co możemy zrobić dziś, by rozpocząć proces transformacji miast w nowoczesne, przyjazne i 
komfortowe miejsca do życia dla nas i dla naszych dzieci? Odpowiedzią jest ErGoCity.

ErGoCity to wynik myślenia o mieście w kategoriach dobrego miejsca do życia, w którym mieszkańcy mogą realizować swoje potrzeby, niezależnie od wieku, modelu 
rodziny czy stylu pracy. Kluczem do rozumienia wyzwań współczesności jest zrównoważony rozwój, dlatego też ErGoCity to marka i filozofia przyjazna dla środowiska, 
oferująca rozwiązania pozwalające na elastyczne łączenie pracy i życia prywatnego, odwołująca się do ekonomii współdzielenia usług, a przede wszystkim inkluzywna – 
umożliwiająca realizację programów społecznych, edukacyjnych i ekologicznych. Pozwoli na harmonijne zarządzanie życiem w jego kluczowych obszarach: jakość życia 
(ErGoLiving), ekologia (ErGoEco), transport (ErGoMobile) oraz pracy zawodowej (ErGoBiznes). PFI FUTURE S.A. angażuje w projekt ośrodki naukowo-badawcze wraz z 
uczelniami wyższymi (Politechniką Wrocławską oraz Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu) przygotowują się do wspólnego wypracowania rozwiązań gwarantu-
jących spójność projektów urbanistycznych z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Koncepcja ErGoCity zostanie przedstawiona na międzynarodowych targach 
nieruchomości w Cannes. Coroczne targi MIPIM, to jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń w branży nieruchomości – mówi Kamil Pakosz, 
Dyrektor ds. Rozwoju PFI FUTURE S.A. – Gromadzą one tysiące wystawców reprezentujących największych branżowych graczy, twórców technologii przyszłości, 
urbanistów o globalnym znaczeniu. To środowisko, w którym najwięksi inwestorzy poszukują inspiracji m.in. do tworzenia infrastruktury mieszkaniowej odpowiadającej 
potrzebom kolejnych pokoleń i wyzwaniom wciąż ewoluującej rzeczywistości. PFI FUTURE S.A., zaprezentuje w Cannes także projekt Nautilus Gdańsk – unikatowy 
obiekt strefy czasu wolnego, który ma szansę stać się nową ikoną polskiego wybrzeża. To synergia odważnej idei z myśleniem biznesowym – obiekt łączący oceanarium      
z parkiem wodnym „Egzotyczna Laguna”, luksusowym hotelem czterogwiazdkowym oraz centrum konferencyjnym. Będzie on stanowił największą atrakcję turystyczną 
północnej Polski, przyciągając turystów indywidualnych i biznesowych z Polski oraz Europy. Na MIPIM 2019 PFI FUTURE poszukuje inwestorów i współinwestorów, 
zarówno finansowych, jak i merytorycznych, specjalizujących się w branży spędzania czasu wolnego lub turystyczno-hotelarskiej oraz branży deweloperskiej. Planowane 
są także rozmowy na temat koncepcji ErGoCity z przedstawicielami samorządów zainteresowanych budową miast przyszłości oraz spotkania z potencjalnymi partnerami 
projektu Nautilus Gdańsk, którzy chcieliby włączyć się w proces przekształcenia postindustrialnej dzielnicy Gdańska w jedną z największych atrakcji naszej części Europy. 
MIPIM to odbywające się od 1990 roku w Cannes jedne z największych targów nieruchomości komercyjnych. W tym roku odbędą się w dniach 12-15 marca. Organizato-
rzy spodziewają się 26 tyś. uczestników z ponad 90 państw. Wydarzenie to skupia czołowych, międzynarodowych przedstawicieli ze wszystkich sektorów nieruchomości 
– biurowych, mieszkaniowych, handlu detalicznego, opieki zdrowotnej, sportu, logistyki i przemysłu, oferując niezrównany dostęp do największej liczby projektów 
rozwojowych i źródeł kapitału na całym świecie. 
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Na międzynarodowe targi nieruchomości w Cannest spółka PFI Future pojechała nie tylko z projektem rozrywkowego kompleksu Nautilus 
Gdańsk, ale także unikatową koncepcją ErGoCity.

PFI Future przy projekcie współpracuje m.in. z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Pierwsze wzorco-
we modelowe osiedle ma szansę powstać właśnie w stolicy Dolnego Śląska.

- ErGoCity to wynik myślenia o mieście w kategoriach dobrego miejsca do życia, w którym mieszkańcy mogą realizować swoje potrzeby, 
niezależnie od wieku, modelu rodziny czy stylu pracy. Kluczem do rozumienia wyzwań współczesności jest zrównoważony rozwój, dlatego też 
ErGoCity to marka i filozofia przyjazna dla środowiska, oferująca rozwiązania pozwalające na elastyczne łączenie pracy i życia prywatnego, 
odwołująca się ekonomii współdzielenia usług, a przede wszystkim inkluzywna – umożliwiająca realizację programów społecznych, edukacyj-
nych i ekologicznych – podsumowuje Pakosz.
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– ErGoCity to wynik myślenia o mieście w kategoriach dobrego miejsca do życia, w którym mieszkańcy mogą realizować swoje potrzeby, 
niezależnie od wieku, modelu rodziny czy stylu pracy. Kluczem do rozumienia wyzwań współczesności jest zrównoważony rozwój, dlatego też 
ErGoCity to marka i filozofia przyjazna dla środowiska, oferująca rozwiązania pozwalające na elastyczne łączenie pracy i życia prywatnego – 
mówi Kamil Pakosz, dyr. ds. Rozwoju PFI FUTURE S.A.

PFI FUTURE S.A. angażuje w projekt ośrodki naukowo–badawcze wraz z uczelniami wyższymi (Politechniką Wrocławską oraz Uniwersyte-
tem Przyrodniczym we Wrocławiu) przygotowują się do wspólnego wypracowania rozwiązań gwarantujących spójność projektów urbani-
stycznych z koncepcją zrównoważonego rozwoju.

Czytaj także: Wrocław na targach nieruchomości MIPIM 2019 w Cannes

MIPIM to odbywające się od 1990 roku w Cannes jedne z największych targów nieruchomości komercyjnych. W tym roku odbędą się                     
w dniach 12-15 marca. Organizatorzy spodziewają się 26 tyś. uczestników z ponad 90 państw.
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Gościem Marcina Piaseckiego podczas Międzynarodowych Targów MIPIM 2019
w Cannes był Kamil Pakosz, dyrektor ds. rozwoju PFI Future S.A.
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Trendy w nowoczesnej urbanistyce to jeden z tematów, jakie dyskutowane są w Cannes podczas trwają-
cych od wtorku do piątku Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2019.

To największe wydarzenie branży nieruchomości w Europie. Polskie miasta, w tym Wrocław, prezentują tam co roku swoje najbardziej 
atrakcyjne nieruchomości przygotowane do sprzedaży. Swoją ofertę i pomysły przedstawiają tam też firmy, jak wrocławska PFI Future.

- Targi MIPIM gromadzą tysiące wystawców reprezentujących największych branżowych graczy, twórców technologii przyszłości, urbani-
stów o globalnym znaczeniu - mówi Kamil Pakosz, dyrektor ds. rozwoju PFI Future. - To środowisko, w którym najwięksi inwestorzy poszukują 
inspiracji m.in. do tworzenia infrastruktury mieszkaniowej odpowiadającej potrzebom kolejnych pokoleń i wyzwaniom wciąż ewoluującej 
rzeczywistości.

PFI Future prezentuje w Cannes koncepcję ErGoCity.

"To wynik myślenia o mieście w kategoriach dobrego miejsca do życia, w którym mieszkańcy mogą realizować swoje potrzeby, niezależnie od 
wieku, modelu rodziny czy stylu pracy - wyjaśniają przedstawiciele firmy. - Kluczem do rozumienia wyzwań współczesności jest zrównoważo-
ny rozwój, dlatego też ErGoCity to marka i filozofia przyjazna dla środowiska, oferująca rozwiązania pozwalające na elastyczne łączenie pracy 
i życia prywatnego, odwołująca się ekonomii współdzielenia usług, a przede wszystkim umożliwiająca realizację programów społecznych, 
edukacyjnych      i ekologicznych."

Jak deklaruje firma, nowe rozwiązania mają być wypracowane we współpracy m.in. z uczelniami wyższymi (Politechniką Wrocławską oraz 
Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu).

PFI Future prezentuje w Cannes także swój projekt Nautilus Gdańsk, który ma połączyć oceanarium z parkiem wodnym „Egzotyczna Laguna”, 
hotelem czterogwiazdkowym oraz centrum konferencyjnym. Firma poszukuje współinwestorów: finansowych i specjalizujących się w branży 
spędzania czasu wolnego, turystyczno-hotelarskiej i deweloperskiej.
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