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Kraków na celowniku Rise.pl 

 

Rise.pl, polska firma oferująca gotowe biura serwisowane oraz przestrzenie 

coworkingowe, postawiła na dalszą ekspansję w Krakowie i wynajęła 

powierzchnię ponad 4 400 m kw. w nowo powstającym kompleksie Fabryczna 

Office Park. Piąta już placówka Rise.pl w Krakowie ruszy w sierpniu tego roku. 

W procesie najmu firmie Rise.pl doradzał Knight Frank. Stronę właściciela 

obiektu, Grupę INTER-BUD, reprezentowała firma Cushman & Wakefield. 

 

Rise.pl oferuje swoje usługi w czterech miastach w Polsce (w Krakowie, Warszawie, Katowicach i 

Rzeszowie). Portfolio usług tej firmy obejmuje: wirtualne biura, gotowe biura serwisowane, sale 

konferencyjno-szkoleniowe, przestrzenie coworkingowe oraz obsługę księgowo-finansową. Wraz z 

nową placówką na terenie Krakowa Rise.pl posiadał będzie pięć biur serwisowanych, z których to w 

kompleksie Fabryczna Office Park będzie największe. Firma w ramach trzech górnych pięter zajmie 

blisko 1/3 powierzchni w budynku B1, który oferuje 13 500 m kw.  

 

„Cieszy nas fakt, że kolejny raz mogliśmy współpracować z Rise.pl przy negocjacjach umowy najmu 

nowego biura. Firma stawia na nowoczesne, dobrze skomunikowane lokalizacje. Takie warunki 

spełnia Fabryczna Office Park. To unikalny na skalę Krakowa projekt” – powiedział Krzysztof 

Piątkiewicz, Negocjator w Dziale Wynajmu Powierzchni Biurowych z krakowskiego oddziału Knight 

Frank.  

 

Wcześniej eksperci Knight Frank doradzali Rise.pl w negocjacjach warunków umowy najmu około 

2 500 m kw. powierzchni biurowej także w Krakowie, w Diamante Plaza. 

 

Fabryczna Office Park wchodzi w skład konceptu inwestycyjnego Fabryczna City, który powstaje na 

obszarze poprzemysłowym z elementami rewitalizacji części budynków po dawnym Polmosie. Na 

powierzchni 6,5 ha powstanie małe miasto, które łączyć będzie funkcje mieszkalne, usługowe oraz 

biurowe. W ramach kompleksu biurowego powstaną trzy budynki, które oferować będą wiele 

udogodnień. Część biurowa certyfikowana jest systemem BREEAM na poziomie Excellent.  
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W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: 
Anna Podgórska, PR & Marketing Director, +48 511 965 540, anna.podgorska@pl.knightfrank.com  

Iwona Mitros, PR & Marketing Manager, +48 507 218 966, iwona.mitros@pl.knightfrank.com 

Knight Frank  to wiodący niezależny międzynarodowy doradca w nieruchomościach. Z siedzibą główną 

w Londynie, Knight Frank zatrudnia ponad 18 000 ekspertów w 523 biurach w 60 krajach. Grupa 

doradza zarówno indywidualnym właścicielom i kupującym, jak i znaczącym deweloperom, inwestorom 

i najemcom korporacyjnym. Dowiedz się więcej o firmie na stronie knightfrank.com 
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