D O B RO D OŠL I N A L J U B L JA N SKE M U RBA N E M FO RU M U

»Naš glavni cilj je pomembno prispevati k dobremu počutju ljudi, ki živijo, delajo,
nakupujejo in se sproščajo v Emoniki, hkrati pa poskrbeti, da bo projekt okoljsko
odgovoren in trajnosten.«
Sándor Csányi, predsednik in glavni izvršni direktor, OTP Group

L J U B L JA N SKI U RBA N I FO RU M
Piše se leto 22 n. št. in rimsko cesarstvo širi svoja ozemlja in vpliv po Evropi. Jantarjeva pot, s
katero so Rimljani povezali Baltik in Jadran, teče skozi cvetoče mesto Emona v osrčju Evrope.
Njen osrednji trg, forum, utripa v živahnem mestnem življenju. Prebivalci Emone in popotniki
obiskujejo forum zaradi kulturnih užitkov, kopeli in priložnosti za trgovanje. Svoje zlato, srebro,
bron ali baker menjujejo za raznovrstno blago in storitve.
2000 let pozneje leži na ozemlju rimske Emone slovenska prestolnica Ljubljana in v njenem
središču Emonika. Sodoben urbani kompleks nudi obilo priložnosti za nakupovanje in zabavo,
vrhunske poslovne prostore, prijeten hotel in stanovanja. Kompleks združuje spodbudno in
povezano poslovno okolje ter stanovanjske kapacitete za sodoben življenjski slog. Tu se življenje
preprosto dogaja. To je ljubljanski urbani forum.
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LO K AC I JA , LO K AC I JA , LO K AC I JA
Emonika se nahaja v samem srcu ljubljanskega mestnega središča, ob pomembnem križišču Dunajske, Vilharjeve in Masarykove ceste.
Z okolico je odlično povezana, saj do nje teče večina linij ljubljanskega avtobusnega prometa. Poleg tega leži neposredno ob sodobnem
Potniškem centru Ljubljana z glavno železniško in avtobusno postajo.
Staro mestno jedro s Tromostovjem, gradom in vsemi najpomembnejšimi institucijami mestne in državne uprave je le kratek sprehod stran.
Emonika bo namenjena tako lokalni skupnosti kot tudi domačim in tujim turistom. Lokacija je njena velika prednost.
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EMONIKA SEVER
» O KO L J E , K I N AV D I H U J E «
Severni del Emonike ponuja več kot 19.500 m2 sodobnih in
prilagodljivih pisarniških prostorov z več kot 790 parkirnimi
mesti. Prostor je primeren tako za sedeže podjetij kot za
najemnike. Na voljo so raznovrstni pisarniški in poslovni
prostori, zasnovani v skladu z najnovejšimi trendi in
potrebami sodobnih delovnih procesov. Primerni so tako
za velike korporacije ter mala in srednje velika podjetja kot
za podjetniške inkubatorje zagonskih podjetij. Pisarne v
Emoniki spodbujajo poslovno odličnost in sodelovanje ter
zagotavljajo sodobno delovno okolje, saj je njihova zasnova
odprta, vertikalno integrirana in okoljsko certificirana.
V stanovanjskem delu je na voljo osupljiv nabor več kot
205 zelo zaželenih stanovanj ter penthouse stanovanj s
strešnimi vrtovi in čudovitimi razgledi. Stanovanjski del je
orientiran vzhod-zahod. S premium lokacijo in prostranimi
zelenimi površinami ustvarja dobrodošel kontrast vrvežu
bolj komercialnega južnega dela kompleksa. Prostorna
stanovanja z vrhunskimi lastnostmi in dizajnersko opremo
so narejena za sodoben življenjski slog in udobje.

EMONIKA JUG
» S R E D I Š Č E V S R E D I Š Č U M E S TA «
Južna stran Emonike je središče znotraj središča – prijetna
nakupovalna in prostočasna destinacija s približno 24.500 m2
površin in več kot 80 trgovinami. Ponudbo sestavlja pisan
preplet domačih in tujih, mednarodnih najemnikov. Globalne
blagovne znamke dopolnjujejo navdihujoče in izvirne domače
znamke, ki s svojo kreativnostjo slavijo slovensko kulturo in
zagotavljajo nepozabno nakupovalno izkušnjo.
Hotel Emonike je idealna destinacija tako za poslovne goste
kot za turistične obiskovalce Ljubljane. Z več kot 153 sobami
in bujnim vrtom visoko nad mestom obljublja zares posebno
izkušnjo bivanja. Gostom in obiskovalcem so na voljo vrhunska
hotelska restavracija, saloni, konferenčni prostori, klub in sobe z
zasebnimi terasami.
Stolpnica Emonika bo s svojimi 20 nadstropji najvišja stavba v
Ljubljani. V njej je 51 hotelskih apartmajev in več kot 10.000 m2
sodobnih in prilagodljivih pisarniških prostorov z neverjetnimi
razgledi.
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EMONIKA V ŠTEVILKAH
Emonika je edinstvena priložnost za povezovanje življenja,
dela, nakupovanja, igranja, počitka in druženja na enem
mestu. Gre za 99.000 m2 velik večnamenski kompleks
na dveh sosednjih lokacijah. Kompleks nudi 29.500 m2
pisarniških in delovnih prostorov svetovnega formata,
vključno z najvišjo poslovno stolpnico v Ljubljani, in več
kot 80 trgovin, ki se razprostirajo na 24.500 m2. Hotel s
153 sobami in 51 apartmaji je priljubljen med turisti in
poslovnimi gosti, v stanovanjskem delu kompleksa pa je
205 osupljivih modernih stanovanj.

205
ekskluzivnih
stanovanj

1700
parkirnih mest

24 500 m²
nakupovalnih in
prostočasnih površin

BREEAM
certifikat

29 500 m²
sodobnih pisarniških prostorov

Komercialni
program

Avtobusna
postaja

TR AJ N OST J E N AŠA
PRIHODNOST
Sonaravnost in zaščita okolja sta temelja in prednostni
nalogi vsakega projekta, ki ga razvija OTP Real
Estate Fund. Emonika, nekdaj zapuščeno zemljišče, se
trenutno regenerira in preoblikuje. Kompleks bo ena
prvih večnamenskih gradenj v Ljubljani s certifikatom
BREEAM in oceno »zelo dobro« ter vodilna okoljskotrajnostna gradnja v Sloveniji.
BREEAM je vodilna svetovna metoda za ocenjevanje
sonaravnosti. Emonika z BREEAM certifikatom dokazuje
svojo trajnostno naravnanost in odgovornost do okolja,
ki se kaže tudi skozi ekonomsko učinkovitost.
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P R E O B L I KO VA N J E L J U B L J A N S K E V E D U T E

E K I PA P R O J E K TA E M O N I K A

Emonika je v lasti in upravljanju družbe Mendota Invest, d.o.o. (»Mendota«). Mendota je 100 % hčerinska družba sklada OTP Real Estate
Investment Fund, prodajnega produkta skupine OTP Group. Sklad upravlja OTP Real Estate Fund Management Ltd., ki je v 100 % lasti
OTP Bank Plc. OTP Real Estate Fund je izkušen razvijalec, upravljavec in lastnik nepremičnin v srednji in vzhodni Evropi. Ustanovljen je bil leta 2002
in ima trenutno v lasti več kot 520.000 m2 poslovnih nepremičnin, skupaj z dodatnimi stanovanjskimi projekti v razvoju in zemljišči.
OTP Group je vodilni ponudnik finančnih storitev z več kot 16 milijoni zasebnih strank in podjetij, 40.000 zaposlenimi in okoli 1.700 poslovalnicami
v regiji srednje in vzhodne Evrope. OTP Bank Plc. kotira na borzi v Budimpešti.
Poslovanje upravljavca sklada in sklada samega regulira Madžarska Narodna Banka.
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Za informacije se obrnite na info@emonika.si ali leasingemonika@CBRE.com

Oglaševalska agencija

Pomembno obvestilo: OTP Real Estate Fund (OTP) in njegova 100 % hčerinska družba Mendota Invest, d.o.o. (Mendota), skupaj s CBRE Ltd. (CBRE) obveščata, da:
1. Ti podatki so podani kot splošen oris, zgolj v informativne namene in ne predstavljajo ponudbe ali pogodbe. 2. Čeprav so si OTP, Mendota in CBRE prizadevali
zagotoviti, da so informacije v teh dokumentih vsebinsko pravilne, OTP, Mendota in CBRE v zvezi s tem ne dajejo nobenih jamstev ali garancij. Informacije v tem
dokumentu niso nujno izčrpne, popolne, točne ali posodobljene in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Na podlagi zgoraj navedenega se morebitni kupci,
najemniki ali tretje osebe na informacije, ki jih ta dokument vsebuje, ne bi smeli zanašati kot na izjave ali predstavitve dejstev, temveč se morajo o točnosti le-teh
prepričati z inšpekcijskimi pregledi, iskanji, poizvedbami, anketami ali drugimi načini. OTP, Mendota in CBRE ne morejo biti odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo,
vključno z neomejeno neposredno, posredno ali posledično izgubo ali škodo ali kakršno koli izgubo dobička, ki je posledica neposrednih ali posrednih dejanj na podlagi
vsebine teh dokumentov. 3. Nobena oseba, zaposlena pri CBRE, nima nikakršnih pooblastil za zastopanje, jamstvo ali sklenitev kakršnega koli dogovora ali ponudbe v
zvezi s temi podatki ter zemljišči in zgradbami v lasti družbe Mendota. 4. Prikazane slike in sklicevanja na zasnovo, arhitekturo, uporabo in območja so le približna in so
odvisna od potrebnih načrtovalskih, gradbenih predpisov in/ali drugih soglasij, ki jih je treba pridobiti. Zato se takšne informacije lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila in jih ni mogoče šteti za dokončne in točne ter se nanje opirati. Ti dokumenti in njihova vsebina (vključno z vsemi informacijami, ilustracijami, fotografijami,
zasnovami itd.) so zaščiteni z avtorskimi pravicami in vsaka njihova nepooblaščena uporaba se šteje za kršitev veljavnih zakonov.
To brošuro je izdelalo podjetje Futura DDB.
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