CASA SEAT – hiszpański producent
otwiera swoje centrum kulturalne
w Barcelonie
W pierwszym kwartale 2020 roku SEAT otworzy swoje własne centrum kulturalne
w samym sercu Barcelony. CASA SEAT ma wpisywać się w rytm miasta i służyć
mieszkańcom, np. poprzez organizację różnorodnych wydarzeń czy udostępnianie
przestrzeni coworkingowej.
CASA SEAT już niedługo otworzy swoje drzwi przed mieszkańcami Barcelony i odwiedzającymi
ją turystami z całego świata. To właśnie w tym mieście 70 lat temu powstała marka SEAT.
Inaugurację zaplanowano na pierwszy kwartał 2020 roku. Nowe wielofunkcyjne centrum
o powierzchni 2600 m² zlokalizowano na rogu Paseo de Gracia i Avenida Diagonal. Nazwę CASA
SEAT zainspirowały ikoniczne zabytki Barcelony, takie jak Casa Batlló, Casa Milà czy Casa
Fuster – wszystkie mieszczące się w pobliżu lokalu SEAT-a.
Koncepcja CASA SEAT zakłada, że będzie to miejsce narodzin nowych trendów i promocji
barcelońskich talentów, otwartym dla mieszkańców. Na czterech piętrach rozmieszczono strefę
restauracyjną, przestrzeń coworkingową sprzyjającą rozwijaniu innowacyjnych pomysłów
i audytorium, w którym odbywać się będą wydarzenia związane m.in. z kulturą miejską, ekologią,
designem, technologią i biznesem.
Centrum SEAT-a będzie współtworzyć bogate życie kulturalne, z którego słynie Barcelona.
Zaprojektowano je z myślą o organizacji koncertów, wystaw, pop-upów czy konferencji. CASA
SEAT ma także aktywnie promować kreatywne umysły, zarówno uznanych twórców, jak
i artystów stawiających pierwsze kroki. Stanie się również platformą do przekazywania wizji
marek SEAT i CUPRA dotyczącej przyszłości motoryzacji. Klienci mogą liczyć na unikatowe
doświadczenia.
– Od kiedy założono SEAT-a w 1950 roku, Barcelona była domem naszej marki. CASA SEAT to
wyraz naszej wdzięczności dla miasta. Chcemy, aby centrum stało się domem dla wszystkich
Barcelończyków i oddanych fanów SEAT-a, a także inspirującym miejscem spotkań. Otwarcie
CASA SEAT z pewnością okaże się jedną z najwspanialszych chwil w trakcie obchodów 70.
urodzin SEAT-a – mówi prezes firmy Luca de Meo.

O projekcie można dowiedzieć się więcej na niedawno uruchomionej stronie internetowej
www.casa.seat.
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SEAT jest jedyną firmą z sektora motoryzacyjnego, która projektuje, rozwija i produkuje
samochody w Hiszpanii. SEAT, będący częścią Grupy Volkswagen, to międzynarodowy koncern z
siedzibą w Martorell koło Barcelony, eksportujący około 80% swojej produkcji do ponad 75
krajów. W 2018 roku SEAT osiągnął ogólnoświatową sprzedaż na poziomie 517 600 pojazdów, co
stanowi najwyższy wynik w ciągu 68 lat jego istnienia.
Grupa SEAT zatrudnia ponad 15 000 wykwalifikowanych pracowników w trzech zakładach
produkcyjnych w Barcelonie: Zona Franca, El Prat de Llobregat i Martorell, gdzie powstają między
innymi niezwykle popularne modele Ibiza, Leon i Arona. Ponadto firma produkuje model Ateca w
Republice Czeskiej, model Alhambra w Portugalii, model Tarraco w Niemczech oraz model Mii na
Słowacji.

