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Bezpieczny rok akademicki. Student Depot notuje niemal całościowe obłożenie
Student Depot, największa sieć prywatnych akademików w Polsce, pomimo pandemii
cieszy się popularnością wśród studentów, którzy cenią wygodę, indywidualne
podejście, możliwość doświadczania studenckiego życia oraz bezpieczeństwo. Ponad
połowa miejsc na nowy rok akademicki została już zarezerwowana. Student Depot
planuje dalszy, dynamiczny rozwój sieci.
Pandemia w żaden sposób nie zweryfikowała planów Student Depot, które powiększyło
swoje portfolio do 2,5 tys. miejsc noclegowych we wszystkich najważniejszych ośrodkach
akademickich w kraju – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie, Łodzi i Gdańsku.
W ubiegłym roku firma zakupiła również dwie działki pod kolejne inwestycje w Warszawie
i Krakowie oraz, zgodnie z planem, otworzyła akademik z oferty Premium w Gdańsku. W
czasie trwania pandemii akademiki z portfolio Student Depot notowały niemal stuprocentowe
obłożenie.
- Dynamiczny rozwój Student Depot jest możliwy dzięki posiadanemu przez nas know-how
w zarządzaniu tego typu inwestycjami oraz współpracy z międzynarodowymi partnerami.
Sektor prywatnych akademików w Polsce do tej pory stabilnie się rozwijał, stając się również
atrakcyjnym rynkiem do inwestowania. Warto zwrócić uwagę na takie cechy tego rynku, jak
deficyt miejsc noclegowych w akademikach, duża populacja studentów (ok. 1,29 mln) oraz
sukcesywnie rosnąca liczba studentów zagranicznych, co w połączeniu z wysokim
standardem naszych nieruchomości, gwarantuje dalszy dynamiczny rozwój – mówi Marek
Obuchowicz, Partner w Griffin Real Estate odpowiedzialny za rozwój platformy Student
Depot.
Komfort i wygoda, ale i bezpieczeństwo
Studenci wybierając lokum coraz bardziej stawiają na wygodę i komfort, jednocześnie
myśląc o bezpieczeństwie, co przekłada się na duże zainteresowania akademikami Student
Depot. Studenci mogą w nich liczyć nie tylko na wygodę i prywatność własnego M, ale
i możliwość integracji z innymi mieszkańcami budynku w bezpiecznych warunkach, z
licznymi opcjami spędzania wolnego czasu w nowocześnie zaprojektowanych przestrzeniach
wspólnych, co niewątpliwie w pandemii okazało się nieprzecenionym atutem obiektów
Student Depot.
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- W Student Depot wierzymy, że studia to najlepszy czas w życiu, dlatego naszym studentom
oferujemy nie tylko wygodne warunki do spokojnej nauki, ale także integrację z osobami
z różnych kierunków i z innych krajów, co szczególnie w pandemii było bardzo przez
studentów pożądane. Jednocześnie naszym priorytetem pozostaje bezpieczeństwo –
wyszkolony personel, dbający o studentów szczególnie w dobie pandemii, regularna
dezynfekcja przestrzeni, ale i całodobowa ochrona – na to wszystko mogą liczyć mieszkańcy
naszych akademików – podkreśla Jolanta Bubel, Prezes Student Depot.
Ponad połowa miejsc w akademikach Student Depot została zarezerwowana na kolejny rok
akademicki, a w niektórych obiektach pozostają już ostatnie wolne miejsca. Studenci, którzy
chcą zamieszkać w akademiku Student Depot powinni się zatem śpieszyć, ponieważ już za
kilka tygodni sieć spodziewa się pełnego obłożenia.
Akademiki oferują m.in. w pełni umeblowane mieszkania z prywatną łazienką i dużym
aneksem kuchennym, czy specjalnie zaprojektowane przestrzenie wspólne, jak siłownie,
strefy chill, sale cichej nauki, przestrzenie coworkingowe, a nawet przestrzenie multimedialne
czy sale gamingowe. Części wspólne akademików z oferty Student Depot są bardzo
nowoczesne, z dużą ilością zieleni, a przemyślane układy pomieszczeń oraz jasna
kolorystyka apartamentów sprawią, że można poczuć się tutaj jak w domu.
***
Student Depot
Student Depot to 2,5 tys. łóżek w sześciu domach studenckich w całym kraju. Do 2025
udostępnione zostanie kolejnych 7,5 tys. łóżek. Właścicielem firmy są podmioty powiązane z
Griffin Real Estate oraz Kajima Student Housing Limited, podmiotu zależnego od Kajima
Europe i stanowiącego część japońskiej Kajima Corporation.
O Griffin Real Estate
Griffin Real Estate (www.griffin-re.com) to największy prywatny, najbardziej dynamiczny oraz
innowacyjny inwestor typu private equity oraz firma zarządzająca aktywami specjalizująca
się w nieruchomościach w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma jest prekursorem kilkunastu
nowych koncepcji i formatów wprowadzonych na rynek. Griffin Real Estate inwestuje oraz
zarządza swoimi platformami inwestycyjnymi zarówno w imieniu właścicieli, jak i
renomowanych inwestorów międzynarodowych oraz partnerów strategicznych. Wartość
aktywów brutto zarządzanych przez Griffin Real Estate w ramach dziesięciu platform
inwestycyjnych przekracza 5 miliardów euro, a łączny zainwestowany kapitał wynosi ponad 2
miliardy euro.
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