Luksemburg/Warszawa, 6 lipca 2017 r.

Goodyear wybrał partnerów do zaprojektowania
budowy nowego Globalnego Centrum Innowacji
i biur na terenie Kampusu Motoryzacyjnego
w Luksemburgu
Firmy FELIX GIORGETTI i AG Real Estate zbudują nowe biura Goodyeara na
terenie przyszłego Kampusu Motoryzacyjnego w Luksemburgu. Budynek
zostanie zaprojektowany przez Assar Universum Architect.
Nowy ośrodek będzie mieć powierzchnię użytkową 16 000 mkw. i ma być gotowy na
początku 2020 roku. Pomieści się w nim Globalne Centrum Innowacji Goodyear oraz
regionalne i globalne oddziały znajdujące się obecnie na terenie Luksemburga.
Łącznie w budynku pracować będzie około 1100 osób.
Konstrukcja jest odzwierciedleniem wizji marki tworzącej inteligentne, bezpieczne
i zrównoważone innowacje dla przyszłej motoryzacji. Projekt ułatwia komunikację
i współpracę pomiędzy poszczególnymi zespołami, tworząc otwarte, innowacyjne
oraz inspirujące środowisko pracy poprzez wykorzystanie możliwości, jakie daje
konstrukcja Kampusu. Na terenie ośrodka znajdować się będzie również restauracja
dla pracowników, ośrodek sportu oraz centrum konferencyjne, w którym organizowane
będą premiery produktów koncernu, prezentacje innowacyjnych rozwiązań, spotkania
z mediami, wystawy związane z obecną i przyszłą motoryzacją, a także zebrania
zespołów roboczych.
“Przeprowadzka do nowoczesnej placówki na terenie Kampusu Motoryzacyjnego
w Luksemburgu otworzy nowy, ważny etap w rozwoju Goodyeara,” powiedział Carlos
Cipollitti, wiceprezydent Goodyear w regionie EMEA odpowiedzialny za rozwój
produktów, jednocześnie Dyrektor Centrum Innowacji Goodyear w Luksemburgu.
“Nowy ośrodek usprawni działania Goodyear na rzecz rozwoju motoryzacji poprzez
rozwijanie i dostarczanie inteligentnych produktów i usług, które przewidują potrzeby
klientów i konsumentów w stale ewoluującym ekosystemie motoryzacji.”

Załączone do informacji prasowej materiały graficzne przedstawiają wizualizacje
projektów architektonicznych. Finalny wygląd budynków może różnić się od propozycji
projektów architektonicznych.
Goodyear

Goodyear jest jednym z największych producentów opon na świecie. Firma zatrudnia 66 000 osób i wytwarza swoje
produkty w 48 zakładach zlokalizowanych w 21 krajach na świecie. Posiada dwa Centra Innowacji w Akron (Stany
Zjednoczone) i Colmar-Berg (Luksemburg), które dostarczają najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie
produktów i usług, będących wyznacznikiem standardów i technologii w przemyśle. Więcej informacji na temat
Goodyeara i produktów firmy znajduje się na stronie www.goodyear.com/corporate.
W Polsce firma oferuje opony takich marek, jak: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Dębica. Jest także głównym
akcjonariuszem Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., która jest największym tego typu zakładem w Europie,
zatrudniającym prawie 3 tys. osób

Félix Giorgetti

Rodzinna firma Félix Giorgetti, którą zarządzają bracia Paul i Marc Giorgetti, jest jednym z liderów luksemburskiej
branży budowlanej. Działalność firmy obejmuje wszystkie rodzaje prac budowlanych, w tym drogownictwo i projekty
z zakresu inżynierii cywilnej, budowę budynków użyteczności publicznej, administracji państwowej, handlowych i
przemysłowych, jak również budowę domów wielo- i jednorodzinnych. Więcej informacji na stronie, www.gio.lu

AG Real Estate

AG Real Estate, spółka zależna AG Insurance, działa w kilku kluczowych obszarach związanych z
nieruchomościami: zarządzanie aktywami i nieruchomościami, rozwój i zarządzanie budową, finansowanie budowy
nieruchomości w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zarządzanie parkingami za pośrednictwem
spółki zależnej Interparking. AG Real Estate zarządza również aktywami własnymi i inwestorów zewnętrznych o
wartości prawie 6 miliardów euro. Więcej informacji na stronie, www.agrealestate.eu

Assar Universum Architects

Grupa Assar, reprezentowana w tej transakcji przez Assar Universum Architects s.a., jest wiodącą firmą na rynku
projektów architektonicznych i budownictwa w Luksemburgu. Łącznia zatrudnia ponad 145 ekspertów. Assar działa
w następujących sektorach: budynki administracji, ochrony zdrowia, użyteczności publicznej, systemu obronności
oraz budownictwa mieszkaniowego.
Więcej informacji na stronie, www.assar-universum.lu
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