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To, co do tej 
pory raziło 
mieszkańców 
polskich miast 
brzydotą, straszyło 
zawaleniem staje 
się piękne, pożądane 
i często nieosiągalne. 
O czym mowa? O nie 
funkcjonujących już obiektach 
przemysłowych w centrach 
miast. Ich rewitalizacja to 
świetny pomysł na biznes, 
rewelacyjna inwestycja i 
ciekawe rozwiązanie na 
mieszkanie. To również 
sygnał, że miasto rozwija 
się, podąża za duchem 
czasu i próbuje przyciągnąć 
inwestorów. Rewitalizacja 
obiektów poprzemysłowych 
staje się powoli elementem 
strategii promocyjnej polskich 
miast.

Moda na lofty
- efekt snobizmu czy strategii PR?

fot. MJ
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kalny. W architekturze loftów zachowuje się oryginalne elementy starych 
fabryk: słupy konstrukcyjne, części maszyn, wysokość hal czy schody. 
Właśnie dlatego mieszkania w byłych halach produkcyjnych cieszą się 

taką popularnością.” (Autor nieznany, 
Lofty – hit nadchodzących lat, „Parkiet 
– Warszawa”, 20.12.2006).
Takie mieszkania to nie tylko moda, to 
również świetna inwestycja. Stare obiekty 

przemysłowe są zwykle położone w centrach dużych miast. Dostęp do 
wszystkich mediów, świetna komunikacja otwierają inwestorom nowe 
możliwości zysków.

Pionierzy
Zanim moda na mieszkanie w loftach opanowała polski rynek nieru-
chomości, Polacy do tego rodzaju inwestycji byli nastawieni dość scep-
tycznie. „Pierwszy polski loft przyjęty został chłodno jako dziwaczna 
ciekawostka. Przemo Łukasik, młody architekt ze Śląska, zaadapto-

Takie wnioski można wysnuć na podstawie ana-
lizy polskich mediów. Czy jest to dobrze prowa-
dzona, kompleksowa strategia piarowa dewe-
loperów specjalizujących się w tego rodzaju 
inwestycjach? Jeżeli tak, to przyznać należy, że 
niezwykle skuteczna. Świadomość polskiego 
społeczeństwa i swoista moda na lofty nakrę-
cają koniunkturę, plasując ceny tych obiektów 
na światowym poziomie. Skuteczna również z 
tego powodu, że mimo kosmicznych cen lofty 
sprzedają się na pniu.
Lofty mogą powstać praktycznie w każdym mie-
ście, gdzie znajdziemy starą fabrykę, budynki 
przemysłowe popadające w ruinę, a nadające się 
do rewitalizacji i mające ciekawą architekturę. 
Bo to właśnie architektura i nietypowe wnę-
trza kuszą potencjalnych kupujących. Doskonale 
zaaranżowany loft jest zdecydowanie atrak-
cyjniejszy niż zwykły apartament w nowym 
budynku. „Moda na adaptację opuszczonych, nie 
użytkowanych hal fabrycznych dotarła do nas 
ze Stanów Zjednoczonych. Ponad trzydzieści lat 
temu zainicjowali ją młodzi artyści poszukujący 
tanich lokali i przerabiający pomieszczenia pofa-
bryczne na własne mieszkania, galerie i studia. 
(…) Lofty stanowią parafrazę współczesnego 
luksusu.” (K., Zamieszkać w hali fabrycznej, 
„Gazeta Krakowska”, 22.02.2007). Zdaniem 
specjalistów lofty to hit nadchodzących lat. Idea 
mieszkania w loftach zrodziła się z biedy. Dziś 
w takich miejscach mieszkają artyści, aktorzy 
(na przykład Borys Szyc kupił loft w rodzinnej 
Łodzi), biznesmeni – bogaci, młodzi, dobrze 
prosperujący ludzie. Chcą być oryginalni. Miesz-
kanie w luksusowym, przestronnym i bardzo 
drogim apartamencie to wyróżnienie, na które 
mogą sobie pozwolić tylko nieliczni. Nie szo-
kuje już cena za metr kwadratowy mieszkania w 
odbudowanej fabryce w wysokości 10 tys. zło-
tych. Takie lokum to również doskonała inwe-
stycja. „Ponieważ mieszkań jest mało, na rynku 
wtórnym pojawiły się oferty, które zostaną zre-
alizowane dopiero za kilka czy kilkanaście mie-
sięcy! Najwięcej z nich to lofty U Scheiblera. 
Apartamenty, które 
będą gotowe jesienią 
2008 roku, już teraz z 
drugiej ręki sprzedają 
ludzie samodzielnie 
lub z pomocą biur obrotu nieruchomościami.” 
(Aleksandra Hac, Jaki będzie ten rok w łódzkiej 
mieszkaniówce?, „Gazeta Wyborcza – Łódź”, 
31.01.2007).
Moda na lofty wciąż rośnie. Największe zainte-
resowanie wśród klientów budzą te najbardziej 
oryginalne i innowacyjne. „W jednej fabryce 
może powstać kilkadziesiąt lub kilkaset apar-
tamentów, a każdy inny i na swój sposób uni-

Tytuły prasowe podejmujące najczęściej 
tematykę rewitalizacji (lofty, obiekty 

przemysłowe)
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wał w latach 2002-2003 na swój dom lampiarnię nieczynnej kopalni 
węgla w Bytomiu. (…) Dom przestał być wyłącznie ciekawostką, kiedy 
jurorzy z miesięcznika „Architektura” i SARP (Stowarzyszenie Archi-
tektów Polskich) zaliczyli go do ikon polskiej architektury ostatnich 
15 lat. Większość uznała, że jest to „obiekt, który przywraca życiu 
zaniedbane tereny” i „najbardziej awangardowa polska realizacja ostat-
nich lat”.” (Urszula Szyperska, Zamieszkać w przędzalni, „Polityka”, 
14.10.2006).
W Polsce pierwszym miastem, w którym na masową skalę zaczęły 
powstawać lofty jest fabryczna Łódź. Biorąc pod uwagę architekturę 
tego miasta, nie ma w tym nic dziwnego. Po raz pierwszy łodzianie usły-
szeli o nich za sprawą australijskiego inwestora, firmy Opal Property 
Development, który w dawnej przędzalni Karola Scheiblera buduje 
408 apartamentów. Gdy firma rozpoczynała inwestycję, mało kto wie-
rzył w jej sukces. „Łodzianie, choć na początku sceptycznie nastawieni, 
szybko ulegli czarowi nowej inwestycji. Choć do jej końca jeszcze było 

daleko, wszystkie 408 mieszkań sprzedano w 
sześć dni!” (Maciek Cnota, Adres: fabryka, 
„Dzień Dobry - Warszawa”, 27.10.2006). 
Zmiana nastawienia nastąpiła również, gdy 
wiadomość o łódzkich loftach rozniosła się 
w kraju. „Dziś każde większe miasto w Pol-
sce, jeśli jeszcze nie ma, to właśnie adaptuje 
stary budynek na klub albo centrum kultury. 
Wojciech Trzciński, krajowy prekursor indu-
strialnego trendu w show-biznesie, konsultuje 

podobne projekty w Poznaniu, Wrocławiu i 
Łodzi.” (Iwona Kokoszka, Lofty na przedmieś-
ciach, „Forbes”, 01.01.2006). Biorąc z kolei 
pod uwagę architekturę Śląska, możemy się 
spodziewać, że moda na mieszkanie i biznes 
w starych fabrykach rozkwitnie również na 
południu Polski. 

Władze są za
Adaptacja takich budynków zyskuje szerokie 
poparcie władz samorządowych. Zniszczone 
architektoniczne kolosy to dla polskich samo-
rządowców nie lada problem. Oszpecone 
dzielnice, zagrożenie zawaleniem – to tylko 
niektóre argumenty, które przemawiają za 
tym, że takie budynki są coraz chętniej prze-
kazywane w ręce prywatnych inwestorów. 
Lofty bez wątpienia zmieniają miejski krajo-
braz. Nadają mu charakteru, przyciągają arty-
stów, oryginalnych ludzi. Do opuszczonych 
ruin wraca życie, a polskim, szarym miastom 
trzeba takiej „inności”. „Oczywiście lofty ze 
swoimi surowymi ścianami z żelbetu lub cegły, 
z fragmentami instalacji, słupów czy maszyn 
nie nadają się dla każdego. Mieszkanie w zaad-
aptowanej hali fabrycznej to raczej sposób na 
życie, cała filozofia. Dlatego przyciąga jak ćmę 
do płomienia artystów, młodych, odważnych 
ludzi, dzięki którym tętnią własnym, pod-
skórkowym bytem. Ubogacają miasto, stają 
się żywym, kreatywnym organizmem, a tego 
właśnie Bydgoszczy trzeba.” (Dominika Kule-
sza, Ożywcza nowość, „Gazeta Wyborcza – 
Bydgoszcz”, 06.10.2006). Bydgoszcz to kolejne 
polskie miasto, które ulega modzie na nową-
starą architekturę. „Duński inwestor prze-
robi biurowiec i hale fabryki na Bocianowie 
w supernowoczesny kompleks mieszkaniowy. 
Koncepcja przebudowy obiektów Famoru na 
kompleks mieszkaniowy podoba się wiceprezy-

Miasta najczęściej pojawiające się w materiałach 
prasowych o rewitalizacji (lofty, obiekty 

przemysłowe)  
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dent Lidii Wilniewczyc odpowiedzialnej 
za urbanistykę. - Miasto będzie popie-
rało każdy pomysł prowadzący do efek-
townego zagospodarowania terenów 
poprzemysłowych - zapewnia. Oprócz 
mieszkań i loftów w kondominium przy 
Kaszubskiej powstaną sklepy i punkty 
usługowe.” (Jacek Gałęzewski, Lofty w 
halach bydgoskiego Famoru, „Gazeta Wyborcza”, 05.10.2006).

Inwestycja wsparta piarowo
Rewitalizacja zaniedbanych dzielnic miasta to jeden z argumentów 
przemawiających za loftami. Najsłynniejsza polska inwestycja – łódzka 
Manufaktura - dzięki szeroko zakrojonej akcji piarowej doprowa-
dziła do zmiany wizerunku miasta w oczach Polaków i zagranicznych 
inwestorów. Można śmiało powiedzieć, że Manufaktura i lofty pchają 
Łódź marketingowo. Takiej koncentracji budynków fabrycznych nie 
ma nigdzie. To specyfika Łodzi, miasto wyraźnie się tym szczyci i być 
może znalazło sposób na zaznaczenie swojej obecności na mapie nie 
tylko Polski.
Zarówno inwestorzy, jak i władze miast, na terenie których budo-
wane są lofty świadomi są konieczności prowadzenia działań zarówno 

marketingowych, jak i piarowych. Nie chodzi 
tu wyłącznie o promocję inwestycji czy zaak-
centowanie wzrostu atrakcyjności dzielnicy. 
Działania informacyjne i promocyjne są kiero-
wane głównie do mieszkańców miast i osób 
żyjących w bezpośrednim sąsiedztwie przepro-
wadzanej inwestycji. Pionierem na tym polu 
była australijska firma Opal Property Deve-
lopments i wynajęta przez nią lokalna łódzka 
agencja Telma Group Communications. Celem 
działań agencji było przekonanie byłych pra-
cowników zakładów bawełny, na terenie któ-
rego jest zbudowane centrum, ich rodzin, a 
także wszystkich łodzian do projektu. Działa-
nia PR zostały opracowane tak, by zaangażo-
wać mieszkańców miasta, stwarzając w nich 
poczucie współudziału w powstawaniu pro-
jektu. Zaadresowano je również do środowisk 
kultury, biznesu, mediów oraz w późniejszej 
fazie działań do konsumentów z całej Polski. 
„Tak intensywne działania PR i sympatia dla 
Manufaktury pozwoliły złagodzić skutki kry-
zysu, które nastąpiły w wyniku śmierci dwóch 
robotników. Media potraktowały to zdarzenie 
czysto informacyjnie, wypadek nie wpłynął 
znacząco na wizerunek inwestycji. W listo-
padzie 2005 roku firma SMG KRC przepro-
wadziła badania, w których 87 proc. łodzian 
wyraziło całkowitą akceptację dla projektu.” 
(Studium przypadku – Manufaktura, „Piar.pl” 
2006, nr 2 (8)). 

Specjalizacja
Sukces agencji Telma Group Communications 
na polu public affairs i lobbingu przy tej inwe-

stycji związał agencję z firmą Opal 
Property Developments. Kolejnym 
obsługiwanym piarowo projektem 
dewelopera był Projekt „Łódzkie 
lofty”. Obejmował on rewitalizację 
jednego z najstarszych i najwięk-
szych kompleksów pofabrycznych 
w Łodzi oraz jego adaptację na cele 
mieszkaniowe. Jednocześnie jest to 

próba przywrócenia do życia jednej z najstar-
szych dzielnic Łodzi - zabytkowego Księżego 
Młyna. Za kampanię „Łódzkie lofty – pierwsze 
w Polsce” agencja otrzymała „Złoty Spinacz 
2006” w kategorii Public Affairs i Lobbing. Nim 
jednak doszło do przyznania nagrody, zarówno 
pracownicy agencji, jak i inwestorzy podjęli się 
przeprowadzenia szeroko zakrojonej, trwającej 
blisko trzy lata akcji public relations. Jej począt-
kiem była kampania dotycząca projektu „Manu-
faktura”, za którą nota bene agencja była nomi-
nowana do nagrody „Złotego Spinacza 2004”.
Telma Group Communications będzie także 
świadczyć usługi PR na rzecz poznańskiej inwe-

Developerzy najczęściej pojawiający się 
w materiałach prasowych o rewitalizacji 
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ciciel i inwestor PZO Investment), a także przy ulicy Grochowskiej 
(Projekt Praga) - rewitalizacja obejmie zabudowania między Gro-
chowską a Mińską. Przebudowie poddane zostaną również budynki 
elektrociepłowni na Powiślu i Polleny przy ulicy Szwedzkiej. Pierwsze 
mieszkania w halach PZO powinny być gotowe późną jesienią 2007 
roku. Jeszcze do niedawna warszawska Praga straszyła mieszkańców 
stolicy i turystów. Dziś, dzięki inwestycjom w rewitalizację zniszczo-
nych budynków i sprawnie przeprowadzonym akcjom promocyjnym, 

większość Polaków zaczyna 
utożsamiać tę dzielnicę z 
kulturą i sztuką. A wszystko 
to dzięki loftom. Magia tego 
słowa działa na wszystkich. 
Wykorzystują to inwestorzy. 
Szereg ciekawych inwestycji 
planuje na terenie Poznania 
irlandzki deweloper Howard 

Holdings. W stolicy Wielkopolski zmianie poddane zostaną zabytkowa 
spalarnia odpadów oraz niszczejący browar w Kobylepolu. „W Pozna-
niu lofty powstają już na terenie fabryki Modena na Jeżycach oraz u 
zbiegu ul. Ułańskiej, Wyspiańskiego i Wojskowej, w dawnych koszarach 
(tzw. City Park). Od kilku miesięcy trwa sprzedaż mieszkań w City 
Parku. Za metr zapłacimy tam od 6,9 tys. zł do 9,6 zł netto w zależno-
ści od lokalizacji i powierzchni. Największe lofty mają tam nawet 230 
m kw. Wysokie ceny na pewno nie odstraszają potencjalnych klientów. 
W innych polskich miastach lofty rozchodzą się w mgnieniu oka. Zda-
niem ekspertów w Poznaniu będzie podobnie.” (Sylwia Wilczak, Lofty 
w browarze i spalarni odpadów, „Gazeta Wyborcza”, 23.03.2007).
„Do przebudowy starych pofabrycznych obiektów biorą się również 
inwestorzy w innych miastach. We Wrocławiu np. planuje się prze-
budowę wrocławskiego pasażu handlowego Pokoyhofa. W Poznaniu 
modernizacji mają zostać poddane stare budynki Modena, a w Kra-
kowie apartamenty powstaną w starym młynie na Zabłociu. W samej 
Warszawie lofty powstaną m.in. na Pradze przy ul. Szwedzkiej. Inwe-
storzy szykują również projekty w mniejszym miastach, m.in. w Sie-
mianowicach Śląskich i Bydgoszczy.” (Dorota Kaczyńska, Po Łodzi – na 
Pradze, Powiślu i Woli, „Rzeczpospolita - Warszawa”, 26.02.2007).
Zainteresowanie tego rodzaju nieruchomościami widać nie tylko wśród 
polskich inwestorów. „Obcokrajowcy są nie tylko zainteresowani zaku-
pem, lecz także możliwością kredytowania tych przedsięwzięć. Więk-
szość z nich chce korzystać z kredytów udzielanych przez banki w Pol-

stycji Modena Park, realizowanej również przez 
firmę Opal Property Developments. Umowa 
między agencją a inwestorem została zawarta 
na okres 12 miesięcy i obejmuje komplek-
sową obsługę PR, a w szczególności działania z 
zakresu media relations, community relations 
i lobbingu.

Łódzki wzór
W zapuszczonej do niedawna Łodzi 
budowa Manufaktury określana była 
jako ważne ekonomiczno-społeczne 
wydarzenie. „Stopa bezrobocia 
powoli maleje, ale oscyluje wokół 
16%. Tymczasem w Manufakturze 
powstało jak dotąd, według inwe-
stora, prawie 4 tysiące miejsc pracy. 
Choć większość z nich to nisko płatne posady 
w sklepach, może to mieć długofalowy, pozy-
tywny wpływ na ekonomię i przestrzeń miasta.” 
(Grzegorz Piątek, Manufaktura w Łodzi, „Archi-
tektura-Murator”, 01.10.2006). Zmianę miasta 
dostrzegają również zagraniczni goście. Miasto 
dostosowuje się do potrzeb rynku. Przy spraw-
nie prowadzonej akcji marketingowej i piarowej 
działania te są dostrzegane w całym kraju i za 
granicą. Zaniedbana Łódź staje się od jakiegoś 
czasu jednym z bardziej atrakcyjnych miast. 
„The Independent” pisze o Łodzi: „Dziennikarz 
[Jerome Taylor] przyjechał do Polski, bo inte-
resowała go sytuacja polityczna i gospodarcza 
kraju. W rezultacie w swym artykule w brytyj-
skim dzienniku skupił się na Łodzi. Tu spotkał 
się z władzami miasta, zobaczył Manufakturę i 
Księży Młyn. – W starych fabrykach z czerwo-
nej cegły powstają modne apartamenty – opisał. 
Ta przemiana Łodzi i ruch w nieruchomościach 
przeczą temu, że Polacy wyjeżdżają na Zachód i 
zostają tam na stałe.” (Joanna Blewąska, „Gazeta 
Wyborcza – Łódź”, 31.10.2006). 
Z Łodzi biorą przykład inne miasta. Oprócz 
wspomnianej wcześniej Bydgoszczy na inwesty-
cję w rewitalizację zniszczonych obiektów prze-
mysłowych zdecydowały się Warszawa, Poznań, 
Kraków czy Wrocław. „Rewitalizacja może się 
wiązać ze zmianą funkcji obszaru, dlatego jej 
przeprowadzenie wymaga głębokiego namysłu, 
pracy wielu osób, czasu i oczywiście pieniędzy. 
Warto ją przeprowadzić i to w sposób bardzo 
solidny, bo dzisiejsze zdegradowane i nieatrak-
cyjne obszary w mieście będą przywrócone do 
życia i na powrót staną się wartościowe dla 
rynku nieruchomości i biznesu. A skorzystają 
na tym wszyscy krakowianie.” (Barbara Sobań-
ska, Rewitalizacja w inkubatorze, „Gazeta Kra-
kowska”, 28.12.2006). 
W stolicy na mieszkania będą przerobione 
budynki Polskich Zakładów Optycznych (właś-

Kontekst tematyczny
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sce.” (Sebastian Śliwieński, Modne i drogie nieruchomości fabryczne, 
„Głos Wielkopolski”, 30.01.2007).

To dopiero początek
Rok 2006 zaskoczył nawet tych, którzy prognozowali wysoki wzrost 
cen mieszkań i ziemi. Na początku roku 2007 wydawać się mogło, 
że to prawie niemożliwe, by rok bieżący był lepszy od poprzedniego. 
Zdaniem Simona McManonena, dyrektora finansowego Opal Property 
Developments, polski rynek nieruchomości staje się bardziej dojrzały. 
To daje inwestorom dużo więcej 
pewności siebie do prowadzenia 
dalszych inwestycji. Firma już 
poszerza biznes o kolejne pol-
skie miasta – jest zaintereso-
wana kupnem nowych terenów, najchętniej także starych, historycz-
nych budynków, które będzie mogła rewitalizować. Jej przedstawiciele 
zapowiadają jednak, że najważniejsze inwestycje będą jednak prowadzić 
w Łodzi.” (Tomasz Chojnowski, To prawie niemożliwe, aby rok 2007 był 

lepszy od 2006 [rozmowa z Simonem McMa-
nonem, dyrektorem finansowym Opal Pro-
perty Developments], „Parkiet – Warszawa”, 
30.01.2007). 

Rynek loftów rozwija się w zaskakującym tem-
pie. Wpływ na to ma nie tylko trend na rynku 
nieruchomości i coraz bardziej wymagający 
klient, w dużych miastach powodem tego stanu 

rzeczy często jest brak terenów 
na budowę dużych, luksusowych 
apartamentów. Dobrym i sen-
sownym rozwiązaniem wydaje się 
więc być rewitalizacja zapomnia-

nych i zaniedbanych dzielnic przemysłowych.
To tylko jeden z argumentów, który przemawia za 
taką popularnością tematyki loftów w mediach. 
Rewitalizacja obszarów miejskich, w których 
opuszczone, zdewastowane budynki, niejedno-
krotnie umiejscowione w atrakcyjnych lokaliza-
cjach po prostu straszą cieszy się już społecznym 
poparciem. Jednak nie zawsze tak było. Przykła-
dem może być choćby projekt łódzkiej Manufak-
tury, gdzie na początku inwestycji społeczność 
lokalna nie darzyła planów inwestora dużym 
zaufaniem. Nawet te opuszczone „zabytki” były 
dla mieszkańców symbolami ich miast. Niepew-
ność oraz obawy przed kierunkiem zmian wpły-
wały na niskie poparcie dla działań dewelopera. 
Ogromną rolę odegrały działania z zakresu pub-
lic affairs i community relations. 
„Przetarcie” łódzkich szlaków przyniosło dużą 
popularność tematowi adaptacji obszarów 
poprzemysłowych nie tylko w mediach, idea 
zyskała bowiem również społeczne poparcie. 
W konsekwencji przyszła swoista moda na lofty 
– przedstawiane przez dziennikarzy jako miesz-
kania dla osób twórczych, nietuzinkowych, nie-
banalne, a zarazem pięknie zaaranżowane, w 
lokalizacjach, które dzięki rewitalizacji stały 
się naprawdę atrakcyjne. Dla inwestora pogoń 
klientów za nowymi trendami, potrzeba i chęć 
bycia „trendy” przełożyła się na zyski. Osiąg-
nięto zatem sukces na wielu płaszczyznach 
dzięki efektowi synergii wspomnianych elemen-
tów. Pozostaje pytanie, co było pierwsze? Czy 
to snobistyczne potrzeby bogatszej części spo-
łeczeństwa są przesłanką sukcesu i popularno-
ści loftów? A może efekty rewitalizacji wsparte 
dużą aktywnością piarową inwestorów i w kon-
sekwencji popularnością w mediach wykreowały 
w ludziach ową potrzebę? Podobnie jak z jajkiem 
i kurą, zdania będą równo podzielone. Jeżeli za 
potrzebę luksusu przyjmiemy jajko, a PR, który 
przyczynił się do mody na lofty za kurę, posta-
wiłbym jednak na kurę.

Maciej Dominiak 

Alicja Bykowska, 
Dyrektor Zarządzający 

Media Navigator

Tematyka loftów należała do chęt-
nie eksponowanych w mediach 
o zasięgu zarówno ogólnopol-
skim, jak i regionalnym. Wyraźnie 
widoczne jest zainteresowanie 
tym tematem, a dyskusja prowa-
dzona na łamach prasy wokół dzia-
łań deweloperów stawia podobne 
przedsięwzięcia w raczej przychyl-
nym kontekście. Z trudem można 
natknąć się na głosy negatywne. 
Zazwyczaj zjawisko to ekspono-
wane jest jako powiew świeżości 
na polskim rynku nieruchomości z jednej strony, a znakomita inwe-
stycja z drugiej. Takiemu postrzeganiu loftów sprzyjają także opinie, 
w których mowa jest o rewitalizacji poszczególnych obszarów miast. 
Inwestycje deweloperów z tej perspektywy jawią się jako działania pio-
nierskie, pomysłowe, z korzyścią nie tylko dla inwestora, ale i całego 
miasta. W artykułach nie brakuje ilustracji nowo powstałych oraz pla-
nowanych obiektów. Ich imponujące rozmiary oraz kompleksowość 
wykonania mogą – czy wręcz muszą – budzić w czytelnikach pozy-
tywne skojarzenia. Wrażenie to potęgować może także duży akcent 
położony na modę, jaka obecnie zapanowała na ten typ zabudowy. 
Wskazuje się na elitarny charakter mieszkań w loftach, na prestiż, 
jaki się z tym łączy, a odnowione wnętrza stają się częstym tematem 
dla prasy specjalistycznej. Dziennikarze podkreślają także, że dzięki 
loftom obserwować możemy efekty czysto ekonomiczne, takie jak 
zmniejszenie bezrobocia w regionie czy znaczne ożywienie w zakresie 
planowanych inwestycji. Pod względem obecności w przekazie medial-
nym przodują działania w Łodzi, w mniejszym stopniu w Warszawie, 
Poznaniu czy na Śląsku. W mediach daje się jednak wyraźnie zauważyć 
klimat oczekiwania na więcej tego rodzaju przedsięwzięć w innych 
miejscach kraju. Widoczne są wręcz sugestie, w których prasa czy 
opinia publiczna stara się „podsuwać” pomysły na takie inwestycje w 
swoich miastach.
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Manufaktura i lofty pchają 
Łódź marketingowo


