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JMW ARCHITEKCI
NEWSLETTER
podsumowania, podziękowania, zaproszenia

TO BYŁ DOBRY ROK
Inauguracje zaprojektowanych przez nas
showroomów, modernizacje biur, projekty z
prestiżowymi partnerami branżowymi. Nadszedł
czas podsumowań 2018 roku.
Za nami kolejny rok działalności pracowni. Świętowaliśmy z naszymi klientami
otwarcia nowych przestrzeni, jak też w kolejnych turach prac nadawaliśmy
kształt miejscom, które dopiero powstają. Z wielkim entuzjazmem
rozwijaliśmy naszą specjalizację w obszarze modernizacji biur.
Angażowaliśmy się w wartościowe projekty targowe, dzieliliśmy się wiedzą na
łamach mediów i podczas wydarzeń branżowych. Kilka słów podsumowania
przekazujemy na kolejnych stronach tej publikacji.
Z dużą wdzięcznością myślimy o wszystkich, dzięki którym rok 2018 był dla
pracowni JMW Architekci okresem dalszego intensywnego rozwoju.
Dziękujemy naszemu zespołowi, klientom i partnerom biznesowym,
Wszystkim Państwu życzymy spokojnych, szczęśliwych Świąt oraz spełnienia
zawodowych i prywatnych marzeń w 2019 roku.
Krzysztof Jachowicz, Łukasz Michalski, Jakub Wiśniewski
założyciele pracowni

W NUMERZE:
Projekty
showroomów
Modernizacje
Stoiska targowe
Obecność w mediach
Wystąpienia eksperckie
Plany na przyszłość
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SHOWROOMY PROJEKTU
JMW ARCHITEKCI
Jeden rok - dwa otwarcia
Kronospan Design Center Warsaw to zaprojektowana przez JMW Architekci a znajdująca się w prestiżowym
budynku Cosmopolitan przestrzeń, w której Kronospan – lider w produkcji wysokiej jakości materiałów
drewnopochodnych oraz komponentów – prezentuje nowości produktowe i podsuwa inspiracje. W
showroomie Interstone w Warszawie prezentowane są natomiast najpiękniejsze odmiany kamienia
naturalnego, pochodzące z najdalszych zakątków świata.

Kronospan Design Center Warsaw

Showroom kamienia naturalnego
firmy Interstone w Warszawie
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MODERNIZACJE
OBIEKTÓW BIUROWYCH
Specjalizacja rozwijana przez zespół JMW
Koncepcja remodellingu Atrium Centrum to nowe spojrzenie na przestrzeń biurową jako nie tylko
komfortowe miejsce pracy, ale i relaksu. Dlatego poza częścią reprezentacyjną - recepcją i lobby - zespół JMW
Architekci zaprojektował strefę chill-out. Podobnie w budynku biurowym Taurus, projekt rewitalizacji
obejmował części wspólne - lobby recepcyjne wraz z toaletami.

Biurowiec Atrium Centrum

w Warszawie, Fundusz Peakside

Biurowiec Taurus w zespole budynków
biurowych Empark Mokotów Business
Park
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PROJEKTY STOISK
TARGOWYCH
Współpraca z największym portalem wnętrzarskim
Z okazji 5. urodzin platforma wnętrzarska Homebook.pl stworzyła na targach WARSAW HOME 2018 strefę
chilloutu, sprzyjającą dyskusjom o wzornictwie (projekt JMW Architekci, wyposażenie VOX). Punktem wyjścia
dla wielu rozmów był premierowy album wnętrzarski Homebook Design vol. 5. Na stoisku Homebook.pl
spotkały się wszystkie grupy mające wpływ na obowiązujące trendy: dziennikarze, blogerzy, architekci.
Projekt został nominowany do tytułu najlepszego stoiska WARSAW HOME 2018.

Nominacja do tytułu Najlepszego
Stoiska WARSAW HOME 2018

HOMEBOOK Cafe & Chillout Zone
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ARCHITEKTURA
REZYDENCJI I HOTELI
Bryły, od których wszystko się zaczyna
Pod dachem naszej pracowni powstają projekty architektoniczne rezydencji i obiektów komercyjnych. Te
ostatnie to przede wszystkim hotele. Ich bryły muszą przyjemnie zaskakiwać gości, wyróżniając obiekt na
rynku. Powinny też być odpowiednio wpisane w lokalny krajobraz a zarazem niezwykle funkcjonalne. W 2019
roku będziemy często stawiać czoła wyzwaniu tworzenia takiej architektury.

Rezydencja projektu JMW Architekci
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OBECNOŚĆ W PRASIE
Sesje prezentujące realizacje, wywiady, komentarze
Redakcje magazynów wnętrzarskich i lifestyle chętnie
publikowały doniesienia o projektach JMW Architekci.
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WYSTĄPIENIA EKSPERCKIE
Nasza praca to nasza pasja. Lubimy o niej
opowiadać!
Prowadziliśmy prelekcje i uczestniczyliśmy w panelach
dyskusyjnych na zaproszenie organizatorów takich wydarzeń
jak MOOD Concept, Forum Dobrego Designu, konferencji
firmy ABB, Interstone czy Kronospan.
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ZAPRASZAMY DO
WSPÓŁPRACY W 2019!
Kolejny rok, nowe projekty
Z optymizmem patrzymy w przyszłość. Rozwijamy nasze
kompetencje, chcąc świadczyć naszym klientom najwyższą jakość
usług projektowych. W przyszłym roku planujemy realizację projektów
z obszaru architektury senioralnej, architektury oraz wnętrz
hotelowych i biurowych. Rozpoczynamy też modernizacje kolejnych
ciekawych budynków biurowych w Warszawie, otwarcia nowej
restauracji oraz projekty osiedli mieszkaniowych. Zapraszamy do
kontaktu także klientów indywidualnych, zainteresowanych
projektem rezydencji czy apartamentu.

Pozostańmy w kontakcie online:

Strona www: https://jmwarchitekci.pl
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/jmwarchitekci/
Facebook: https://www.facebook.com/JMW-Architekci250176623185/
Instagram: https://www.instagram.com/jmwarchitekci/

