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9.00-9.30 rejestracja Gości 
9.30-11.00 

Przełomowe zmiany. Inwestycyjny potencjał miasta 
11.00-11.15 przerwa 

11.15-12.15 
Hotele. W Łodzi jest jeszcze miejsce na kolejne 

hotele, ale... 

11.15-12.15 
PropertyDesign.pl – Workplace talks 

3T - to już nie ewolucja, ale prawdziwa rewolucja 
12.15-12.30 przerwa 

12.30-13.15 
Magazyny. Łódź ma dobre notowania, ale jak 

skutecznie kusić wielkich najemców? 

12.30-13.15 
PropertyDesign.pl – Workplace talks 
Short stories – Jak to się robi? (cz.1) 

13.15-13.45 lunch 
13.45-14.45 

Rewitalizacja.  
Czyli wielkie zmiany w Łodzi 

13.45-14.45 
Kadry 

Pieniądze są tam, gdzie są ludzie 
14.45-15.00 przerwa 

15.00-16.00 
Biura. Łódź zakochała się w biurach. Jak wykorzystać potencjał? 

 
9.30-9.45 wystąpienie otwierające 
 
9.45-10.15 punkt widzenia inwestorów  
 
10.15-11.00 sesja inauguracyjna 
Przełomowe zmiany. Inwestycyjny potencjał miasta 
Łódź to miasto, które na przestrzeni ostatnich lat przechodzi niebywałą metamorfozę - z miasta z upadającym 
przemysłem włókienniczym w miasto dynamicznie otwierające się na nowoczesny biznes. Czy kierunek jest 
właściwy, czy realizowane przez miasto inwestycje są dobrze przemyślane i jak Łódź stawia czoła problemom 
wynikającym ze zmian demograficznych? 
 
11.15-12.15 sesja tematyczna 
Hotele. W Łodzi jest jeszcze miejsce na kolejne hotele, ale...  
Potrzeba promocji marki „Łódź”, która nigdy nie była liderem polskiego przemysłu spotkań, jak Kraków, Warszawa 
czy Poznań, ani też miastem wypoczynkowym, jak Zakopane czy Trójmiasto. Nowym otwarciem może być Expo 
2022 - jaką szansę ma Łódź na organizację tego wydarzenia? Jakich hoteli brakuje? Jak poprawić wyniki 
istniejących obiektów?  
 
11.15-12.15 PropertyDesign.pl – Workplace talks 
3T - to już nie ewolucja, ale prawdziwa rewolucja 
Środowisko pracy błyskawicznie się zmienia. Inwestorzy i architekci muszą złapać to tempo. Jak projektować dla 
pokolenia nowoczesnych technologii. Biuro dla millenialsa - jakim wyzwaniem dla biznesu są nowe pokolenia 
pracowników? Technologia, talent, tolerancja – ile 3T kosztuje pracodawcę? 
 
12.30-13.15 sesja tematyczna 
Magazyny. Łódź ma dobre notowania, ale jak skutecznie kusić wielkich najemców?  
Centralne położenie i dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa - to ogromny atut Łodzi jako lokalizacji pod 
powierzchnie magazynowo-logistyczne. Ceramika Paradyż, Chipita Poland, Indesit, Dell, Castorama, Rossmann 
czy Agata Meble – m.in. dzięki takim inwestycjom sektor powierzchni magazynowych w regionie łódzkim należy 
do największych w kraju. Jednak problemy z dostępem do siły roboczej czy mniejsza podaż działek 
inwestycyjnych ograniczają potencjał tej części kraju dla dalszego rozwoju sektora. Czego trzeba, by rynek dalej 
rósł? Jak przekonać najemców do lokalizacji magazynów w tej części kraju? 
 
12.30-13.15 PropertyDesign.pl – Workplace talks 
Short stories – Jak to się robi? 
Oddajemy scenę wybitnym architektom i projektantom. Przedstawiamy najbardziej spektakularne projekty i 
aranżacje budynków oraz wnętrz komercyjnych 
 
13.45-14.45 sesja tematyczna 
Rewitalizacja. Czyli wielkie zmiany w Łodzi 



	

	

Odmienione budynki pofabryczne, odrestaurowane kamienice, ulice przemienione w woonerfy, budynki z 
kolorowymi muralami i zupełnie Nowe Centrum Łodzi. Ruszył proces przywracania miasta na nowo do życia. Co 
planuje magistrat, co zrobią inwestorzy?   
 
13.45-14.45 sesja tematyczna 
Kadry. Pieniądze są tam, gdzie są ludzie 
Dla zwiększenia konkurencyjności Łódź musi stawić czoła problemom wynikającym ze zmian demograficznych. 
Populacja maleje, zmniejsza się liczba studentów, a tym samym dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej. Czy 
to nasze największe wyzwanie dla miasta? Jak edukacja nadąża za zmieniającymi się potrzebami rynku pracy? 
Czy ratunkiem dla pracodawców może być dopływ imigrantów? 
 
15.00-16.00 sesja tematyczna 
Biura. Łódź zakochała się w biurach. Jak wykorzystać potencjał? 
Ostatnie dwa lata były dla łódzkiego sektora biur bardzo udane. Miasto umocniło swoją pozycję na mapie ważnych 
ośrodków dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu. To zasługa m.in. nowych inwestycji miejskich i 
regionalnych oraz skutecznej pracy nad wizerunkiem. Co należy zrobić, by ten pozytywny trend był 
kontynuowany? Jakie warunki Łódź musi stworzyć, by był tu możliwy rozwój najbardziej zaawansowanych 
procesów? Jakich biurowców i gdzie zlokalizowanych brakuje? 

 


