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Nasze najbliższe otoczenie, miasta w których mieszka-
my, pracujemy i odpoczywamy, szybko się zmieniają. 
Echo Investment, jako największy polski deweloper, 
jest jednym z podmiotów, które w tych zmianach ak-
tywnie uczestniczą, wpływając na estetykę, funkcjo-
nalność i  działanie dużych fragmentów aglomeracji. 
Staramy się tworzyć dobrą zabudowę, zrównoważo-
ne, miastotwórcze, wielofunkcyjne projekty, w któ-
rych wygodnie się mieszka, dobrze pracuje i ciekawie 
spędza czas. Miejsca, które przyciągają ludzi i zaspo-
kajają wszystkie potrzeby dnia codziennego. Echo 
Investment staje się częścią lokalnego środowiska, bo 
tworzy nie tylko przestrzeń urbanistyczną, ale przede 
wszystkim społeczną. 

Cities, our immediate surroundings, in which we live, 
work and rest, change rapidly. As the largest Polish de-
veloper, Echo Investment is one of the entities that ac-
tively participates in these changes, affecting the aes-
thetics, functionality and operation of large fragments 
of the city. We strive to provide positive development, 
sustainable, urban-shaping ‘destination’ projects in 
which you can live, work and spend time in interesting 
and comfortable ways. Places that attract people and 
satisfy all the needs of everyday life. Echo Investment 
becomes part of the local environment because it not 
only creates the urban space but the social space.

NICKLAS LINDBERG
PREZES | CEO

Od ponad 20 lat czerpiemy wiedzę z codziennych roz-
mów z mieszkańcami naszych osiedli, pracownikami 
biurowców, gośćmi centrów handlowych, architekta-
mi, władzami miast czy sąsiadami naszych inwesty-
cji. Planując i realizując nasze projekty pamiętamy, że 
WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD CIEBIE – mieszkańca 
miasta, zajętego pracownika, młodej matki, rowerzy-
sty, wielbiciela kawy czy starszej pani z gazetą. Dlatego 
już przy projektowaniu każdego nowego miejsca bie-
rzemy pod uwagę Twoje potrzeby i przyzwyczajenia, 
bo chcemy żeby to była nasza wspólna, komfortowa 
przestrzeń. Zapraszam do krótkiej wizyty po naszych 
projektach. Poczujcie się w nich, jak u siebie

For over 20 years, we have been learning from dai-
ly conversations with residents of our estates, office 
workers, shopping centre visitors, architects, city au-
thorities and neighbours of our projects. When plan-
ning and implementing our projects, we keep in mind 
that EVERYTHING BEGINS WITH YOU – a city dweller, 
a busy employee, a young mother, a cyclist, a coffee 
enthusiast or an elderly lady with a newspaper. Thus, 
when designing any new place, we consider your needs 
and habits because we value our common, comfort-
able spaces. I invite you for a short visit to our projects. 
Make yourself at home.

Szanowni Państwo,

Dear Sir or Madam,



BROWARY 
WARSZAWSKIE

Między warszawskimi ulicami Grzybowską, Wronią, 
Chłodną i Krochmalną, gdzie przed laty warzono naj-
bardziej znane w kraju piwo, miasto ożywa na nowo. 
Kształtów nabiera miejsce, zaprojektowane z wielką 
dbałością, w którym współgrać będzie architektura 
historyczna i nowoczesna, przestrzenie prywatne i pu-
bliczne, zieleń i zabudowania. Browary Warszawskie 
to wkomponowany w miejską tkankę kwartał z miesz-
kaniami, biurami, restauracjami, miejskimi placami 
i ogrodami. Po prostu otwarty i przyjazny kawałek 
Warszawy.

The city is coming back to life in the quarter of Warsaw’s 
Grzybowska, Wronia, Chłodna and Krochmalna 
streets, where the most popular beer in the country 
was brewed at one time. The area has been designed 
with great care and will harmonize historical and mod-
ern architecture, private and public spaces, landscapes 
and buildings, is taking shape. Browary Warszawskie 
is a quarter, which is integrated with the city fibre and 
includes apartments, offices, restaurants, city squares 
and gardens. It is simply an open and friendly piece of 
Warsaw.

Warszawa | Warsaw



LIBERO

To nowe, ekscytujące miejsce na mapie Katowic, świe-
że spojrzenie na zakupy, rozrywkę, rekreację i sport, 
przyjazna i komfortowa przestrzeń, miejsce spotkań, 
inspiracji, fascynacji i po prostu miło spędzonego cza-
su. Liczne restauracje, kawiarnie, kinowy multipleks, 
klub fitness i ponad 150 sklepów – Libero to jedy-
ne miejsce w regionie z tak bogatą ofertą sportową 
i rekreacyjną. Oprócz tego, na gości czekać będzie 
także nowocześnie zaaranżowany miejski plac z am-
fiteatrem, sezonowym lodowiskiem, miejscami do wy-
poczynku, gier stacjonarnych i innych aktywności na 
świeżym powietrzu.

This is a new, exciting place in Katowice that gives a 
fresh look at shopping, entertainment, recreation and 
sport. A friendly and comfortable meeting and enter-
tainment spot, a source of inspiration and fascination  
or a place for merely having a good time. Numerous 
restaurants, cafes, a cinema multiplex, fitness club and 
over 150 stores – Libero is the only place in the region 
with such a wide range of sports and recreation. What 
is more, guests will also be able to use a modern city 
square with an amphitheatre, a seasonal ice rink as well 
as places for relaxation, stationary games and other 
outdoor activities.

Katowice | Katowice



MOJE MIEJSCE 

You can live close to the office and work outdoors in 
your favourite spot in one of the many green squares. 
Later, you can have a coffee from your favourite café, 
take your young daughter for lunch and to the play-
ground. You will be able to sit and read a book. Perhaps 
you might want to go to the Vistula River? Sure, use 
the city bike rental! If you occasionally need a car – all 
you have to do is leave the house: it will be waiting 
at the car-sharing station. You will meet friends in a 
restaurant and shopping will be done in the neighbour-
hood. A fitness club will be located in the next build-
ing, ordered parcel – in a parcel locker at the end of 
the street and clean shirts – in a self-service laundry 
pick-up station. Echo Investment is developing anoth-
er part of the city in Dolny Mokotów, with a workspace 
for 3,500 people, apartments for over 700 people and 
public space for all guests.

Możesz mieszkać blisko biura, pracować w ulubionym 
zakamarku jednego z licznych zielonych skwerów. 
Później napijesz się kawy z ulubionej kawiarni, za-
bierzesz córeczkę na obiad i plac zabaw. Posiedzisz 
z książką. Może zechcesz pojechać nad Wisłę? 
Skorzystaj z wypożyczalni miejskich rowerów! Jeśli 
czasem potrzebujesz samochodu, wystarczy, że wyj-
dziesz z domu: czeka na stacji car sharingu. Znajomych 
spotkasz w restauracji, zakupy zrobisz po sąsiedz-
ku. Klub fitness czeka w budynku obok, zamówiona 
przesyłka – w paczkomacie na końcu ulicy, a  czyste 
koszule w pralniomacie. Na Dolnym Mokotowie Echo 
Investment tworzy kolejny fragment miasta z prze-
strzenią do pracy dla 3,5 tys. osób, mieszkaniami dla 
ponad 700 osób i ogólnodostępnymi przestrzeniami 
dla wszystkich gości.

Warszawa | Warsaw



FACE 2 FACE

Shorten the distance and face your challenges. 
Face2Face is a space full of places suitable for meet-
ings, exchanging ideas and interacting. Because in-
novative ideas require a unique space, modern work-
places in Face2Face go hand in hand with inspiring 
relaxation areas. Take a breather on a hammock or play 
a motivating basketball game in an unmatched green 
yard that will give every employee wings.

Skracaj dystans, stań ze swoimi wyzwaniami twarzą 
w twarz. Face2Face to przestrzeń pełna miejsc do 
spotkań, wymiany pomysłów i współdziałania. A po-
nieważ innowacyjne pomysły wymagają wyjątkowej 
przestrzeni, dlatego w Face2Face nowoczesne miej-
sca pracy idą w parze z inspirującymi miejscami do 
relaksu. Chwila wytchnienia na hamaku lub motywują-
cy mecz w koszykówkę na niepowtarzanym, zielonym 
dziedzińcu doda skrzydeł każdemu pracownikowi.

Katowice | Katowice



GALERIA MŁOCINY

The new centre of the Bielany district. In a friendly 
green space it will combine popular shops, services, 
comfortable offices, a medical centre, children’s play 
areas, a fitness club, restaurants and cafes, as well as, 
the first multiplex cinema in the district. All this at the 
intersection of the daily paths of Warsaw residents 
travelling by metro, bus, tram or car to work, school or 
to take care of some business. 24 million passengers 
pass through this place every year. Echo Investment is 
responsible for the development process and leasing 
of Galeria Młociny and it is its co-investor – in partner-
ship with EPP.

Warszawa | Warsaw

To nowe centrum Bielan. W przyjaznej, zielonej prze-
strzeni połączy ulubione sklepy, usługi, komfortowe 
biura, centrum medyczne, miejsca zabaw dla dzieci, 
klub fitness, restauracje i kawiarnie i pierwsze w dziel-
nicy wielosalowe kino. Wszystko to na przecięciu co-
dziennych ścieżek warszawiaków jadących do pracy, 
szkoły czy załatwić swoje sprawy metrem, autobusem, 
tramwajem czy samochodem. Rocznie przez to miej-
sce przewija się 24 mln pasażerów. Echo Investment 
odpowiada za proces deweloperski i wynajem Galerii 
Młociny oraz jest jej współinwestorem – w partner-
stwie ze spółką EPP.



Q22

Spektakularny i obsypany nagrodami wysokościo-
wiec, który zbudowaliśmy w latach 2013-2016, a na-
stępnie sprzedaliśmy do funduszu Invesco Real Estate. 
Budynek jest siedzibą renomowanych firm, m.in. 
Deloitte, Allegro, Linklaters czy William Demant. Ma 
195 m wysokości i 40 pięter użytkowych. Doskonale 
wpasował się w panoramę warszawskiego centrum 
biznesowego.

Warszawa | Warsaw

A spectacular and award-winning skyscraper, which we 
built from 2013-2016 and then sold to the Invesco Real 
Estate fund. The building includes the offices of rep-
utable companies such as Deloitte, Allegro, Linklaters 
and William Demant. It is 195 meters tall and has 40 
functional floors. It is ideally located in the Warsaw 
business centre.



Elegancka architektura, wpadające do mieszkań słońce 
i przyjemny cień wysokich drzew. Jednocześnie kilka 
przystanków do Rynku Starego Miasta. To miejsce na 
krakowskich Bronowicach pozwoli spokojnie cieszyć 
się chwilami z najbliższymi – na zielonym trawniku, 
wesołym placu zabaw czy na spokojnej ławeczce pod 
drzewem. Rydla 32 to dobry adres w Krakowie.

Elegant architecture, sun shining into the apartments 
and a pleasant shade of tall trees. Only a few steps 
away from the Old Town Square. This place in Kraków’s  
Bronowice district will allow you to enjoy spending 
time with your loved ones – on a green lawn, a fun play-
ground or a quiet bench under a tree. Rydla 32 is an 
amazing address in Kraków.

RYDLA 32

Kraków | Cracow



O ECHO INVESTMENT 
ABOUT ECHO INVESTMENT

22
Już przez tyle lat 
zbieramy doświadczenia.

For that many years we 
have been gaining our 
experience. 

140
Tyle naszych projektów 
współtworzy polskie 
miasta. 

That number of our 
projects co-create 
Polish cities. 

1,1 mln m2
Tyle powierzchni 
biurowej, handlowej 
i mieszkaniowej 
mamy w budowie 
i przygotowaniu. 
Imponujące, prawda? 

We have that many 
office, retail and 
residential space 
under construction 
and in preparation. 
Impressive, isn’t it? 



14
Tyle naszych biurowców 
ma wdrożony certyfikat 
środowiskowy BREEAM. 
Jesteśmy liderem 
w Polsce.  

That number of our 
office buildings has 
obtained the BREEAM 
certificate. We are the 
leader in Poland. 

49% : 51% 

To parytet kobiet 
i mężczyzn pracujących 
w naszej firmie.

This is the woman and 
men proportion among 
our employees.  

50
Tylu pracowników 
dostało awans w 2017 
roku. Dajemy przestrzeń 
dla rozwoju. 

This number of 
employees were 
promoted in 2017. 
We give the space for 
personal development. 



al. Solidarności 36 
25-323 Kielce, Poland 

al. Jana Pawła II 22 
00-133 Warsaw, Poland

WWW.ECHO.COM.PL 






