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Greet Vienna 2014
GREET znamená v angličtině pozdrav, ale je to i zkratka pro.
„Global Real Estate & Economy Talks“..
de o mezinárodní platformu pro komerční nemovitosti a investice ve střední, východní a jihovýchodní Evropě (CEE & SEE) včetně Ruska,
Turecka a Společenství nezávislých států.
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Do VíDně nEjEn na káVu

Setkání okolo 300 odborných hostů z oblasti
realit se uskutečnilo ve dnech 19. a 20. května
2014. Konference se uskutečnila v nádherném
Paláci Dolního Rakouska ve známé ulici Herrengasse, v historickém centru rakouské metropole. Samotná ulice dostala jméno právě podle
tohoto paláce dolnorakouských stavů v čísle 13,
kde bydleli šlechtici, kteří chtěli být co nejblíže vídeňskému hradu.
Cestou do místa konání akce hosté míjeli vyhlášené Café Central, které vzniklo v roce 1876
přeměnou burzovního paláce v kavárnu. Na počátku 20. století bylo označováno za myšlenkové
centrum tehdejší císařské metropole. Návštěvníky byli především architekti, malíři, sochaři,
spisovatelé a básníci, např. architekt Adolf Loos,
spisovatel Karl Kraus aj. Další věhlasnou kavárnu

České spořitelny nebo Stefan Wundrak z londýnské Henderson Real Estate.
Pondělní program pak pokračoval společnou
večeří a ochutnávkou tradičních výborných rakouských vín.
Časopis Development News byl jako odborný
reprezentant realitního trhu v ČR mediálním
partnerem této významné evropské konference.
Podrobné informace získáte na: www.greetvienna.at
Arnošt WAgner / Vídeň

GREET means to welcome.
someone in English but it is also.
an abbreviation that stands for.
‘Global Real Estate & Economy.
Talks’..
t is an international platform for commercial
real estate and investment in Central, Eastern
and South-eastern Europe (CEE & SEE), including
Russia, Turkey and the Commonwealth of Independent States.
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v téže ulici – Café Herrenhof – navštěvovaly i po
vzniku samostatného Československa také
známé tváře z pražské kavárny Arco jako Ernst
Pollak s manželkou Milenou Jesenskou či Max
Brod.
ČEská REpublika V ponDělním panElu

V pořadí druhý z celkového počtu 22 diskusních
panelů byl věnován České republice. Účastníci
hovořili – z různých úhlů pohledu – o připravenosti a nabídce příležitostí otevřených zahraničním investicím. Diskutovali např. Kamil Blažek
za AFI ČR, Cyril Dejanovski ze společnosti VCES,
Wolfgang G. Lunardon z investiční společnosti
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To ViEnna, noT jusT foR coffEE

The meeting of about 400 specialists from the
real estate area was held between 19th and 20th
May 2014. The conference took place at the
magniﬁcent Palace of Lower Austria situated in
the well-known Herrengasse Street in the historical centre of the Austrian metropolis. The
street alone was named after the palace in number 13, gentry of Lower Austria, a place where
noblemen, who wanted to be as close as possible to the Viennese castle, lived.

On the way to the venue, guests were passing
the renowned Café Central, which was founded in
1876, being converted from a stock exchange
palace to a cafe; at the beginning of the 20th century, it was denoted a mental institution of the
then imperial metropolis. Visitors primarily included architects, artists, sculptors, writers and
poets, for instance the architect Adolf Loos, writer
Karl Kraus and others. Another well-known cafe
located in the same street – Café Herrenhof –
was visited by famous faces from the Café Arco
such as Ernst Pollak with his wife Milena Jesenská and Max Brod, even after the establishing of
independent Czechoslovakia.
ThE czEch REpublic in a monDay panEl

The second of the total of 22 discussion panels
was dedicated to the Czech Republic. The panel
members were talking about preparedness and
the oﬀer of opportunities open for foreign investment from diﬀerent points of view. The discussers were for instance Kamil Blažek on behalf
of AFI ČR, Cyril Dejanovski from VCES, Wolfgang G. Lunardon from the investment company
of Česká spořitelna and Stefan Wundrak from
Henderson Real Estate in London.
The Monday programme then continued with
a joint dinner and wine tasting of traditional excellent Austrian wines.
Development News magazine was the media
partner of this significant European conference
as specialist representative of the real estate
market in the Czech Republic.
For detailed information see: www.greetvienna.at
Arnošt WAgner / ViennA

