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Vilniaus verslo centrai

Centrinė miesto dalis
Nemokama konsultacija:IIdalis



Evita

Gedimino pr. 50

IBC

Kalvarijų g. 2

Adresas Gedimino pr. 50
Statybos metai 2005 m.
Naudingas plotas 1.689 m2

Aukštų skaičius 5
Klasė B
Nuomos kainų intervalas 38 Lt/m2

NT Brokerio komentaras: funkcionalus, įvairių lygių verslo po-
reikiams tenkinti skirtas verslo centras. Šiuo metu pasižymi 
aukštu užimtumu.  

Adresas Juozapavičiaus g. 6/2
Statybos metai 2002  m.
Naudingas plotas 17.000 m2

Parkavimo vietų skaičius 450
Klasė B
Nuomos kainų intervalas 28-45 Lt/m2

NT Brokerio komentaras: administracinis biurų patalpų pasta-
tas, esantis patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu tiek su centri-
ne miesto dalimi, tiek su kitais miesto mikrorajonais. Šiuo metu 
pastato užimtumas siekia 100 %.

Adresas Kalvarijų g. 2
Statybos metai 2008 m.
Naudingas plotas 1.000 m2

Parkavimo vietų skaičius 40
Klasė B
Nuomos kainų intervalas 25-30 Lt/m2

NT Brokerio komentaras: Vienoje pagrindinių miesto gatvių 
esantis administracinis biurų pastas, kurio užimtumas šiuo 
metu siekia 100 %.

Adresas Savanorių pr. 18
Statybos metai 2011 m.
Naudingas plotas 2.253 m2

Parkavimo vietų skaičius 183
Klasė B+
Nuomos kainų intervalas 35-40 Lt/m2

NT Brokerio komentaras: verslo centras šiuo metu turi vieną 
nuomininką - didžiausią pensijų fondų, gyvybės bei sveikatos 
draudimo, bankininkystės ir turto valdymo paslaugų teikėją 
šiaurės šalių rinkose Storebrand group.



Mindaugo apartamentai

Plaza 31/1

Skraidenis

Upės g. 5

Adresas Olimpiečių g. 1
Statybos metai 2008 m.
Naudingas plotas 4.733 m2

Aukštų skaičius 6
Klasė B+
Nuomos kainų intervalas 45 Lt/m2

NT Brokerio komentaras: centrinėje miesto dalyje esantis 
aukštos kokybės administracinis biurų pastatas. Šiuo metu 
biuro patalpų užimtumas siekia 100 %.

Adresas Vilniaus g. 31
Statybos metai 2010 m.
Naudingas plotas 2.200 m2

Parkavimo vietų skaičius 58
Klasė B+
Nuomos kainų intervalas 50 Lt/m2

NT Brokerio komentaras: verslo centras pasižymi aukštu už-
imtumu. Šiuo metu yra galimybė nuomotis patalpas nuo 140 
iki 500 m2.

Adresas Panerių g. 51; Naugarduko g. 
100, 102

Statybos metai 2003 m., 2007 m., 2008 m.
Naudingas plotas 9.960 m2

Parkavimo vietų skaičius 520
Klasė B
Nuomos kainų intervalas 25-35 Lt/m2

NT Brokerio komentaras: centrinėje miesto dalyje, šalia Neries 
upės esantis administracinis biurų pastatas. Dėl savo aukštos 
kokybės, išskirtinumo, pasižymi itin maža nuomininkų kaita.

Adresas Upės g. 5
Statybos metai 1940 m.
Naudingas plotas 2.000 m2

Parkavimo vietų skaičius 60
Klasė B
Nuomos kainų intervalas 35 Lt/m2

NT Brokerio komentaras: pačiame Vilniaus centre esantis pra-
bangus verslo centras, kurio dalis veikia kaip start office.  Šiuo 
metu verslo centras gali pasiūlyti laisvų kabinetų su pilnai pa-
ruoštomis darbo vietomis. 



Administracinės patalpos ir pastatai – mano specializacija. Aktyviai dirbu su didžiau-
siais Vilniaus verslo centrais ir administraciniais pastatais. Ne paslaptis, kad dėl tam 
tikrų priežasčių dalis laisvų patalpų nėra skelbiamos internete. Būtent todėl šioje rin-
koje reikalingos ne tik brokerio žinios, bet ir profesinis įdirbis. Bendradarbiaudamas 
su partneriais nuolat atnaujinu turimus laisvų plotų pasiūlymus, todėl taupydamas 
klientų laiką pateikiu tik jų poreikius atitinkančius pasiūlymus.

Esu atkalkus, vertinu profesionalumą bei atsakingumą. Kiekvieną dieną pateisinda-
mas klientų lūkesčius bei patenkindamas jų poreikius aš mažais žingsneliais judu savo 
tikslo link.  

Skambinkite ir aš prisidėsiu prie Jūsų verslo plėtros.

Kartu mes galime padaryti daugiau!

 „Solid Real Advisors“ yra komercinio nekilnojamojo turto profesionalų kompanija, teikianti paslaugas Lietuvoje veiklą vykdan-
čioms įmonėms bei fiziniams asmenims. 

Klientams teikiame platų komercinio nekilnojamojo turto paslaugų spektrą: nuo išsamių rinkos tyrimų, įvairaus pobūdžio ana-
lizių, visų tipų nekilnojamojo turto tarpininkavimo paslaugų, iki konsultacijų strateginiais klausimais bei klientų turto valdymo. 
Kartu su partneriais galime pasiūlyti visas nekilnojamojo turto paslaugas, kurių gali prireikti turto gyvavimo cikle. 

Aukštą paslaugų kokybę ir sėkmingą ilgalaikį bendradarbiavimą su klientais užtikrina mūsų požiūris į  savo darbą - tik suvokda-
mi kliento strateginius verslo tikslus galime pasiūlyti ir įgyvendinti optimalius nekilnojamojo turto sprendimus.  
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