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JÁTSZÓTÉR  
VILÁgSZINTEN
A Prezi.com irodája a műemléki Merkúr Palotában

Az itthon megszokott irodáktól gyökeresen eltérő képet mutat  

a Prezi budapesti fejlesztőközpontja.  

Az egységes cég-imidzs helyett az mutatja, hogy itt teret kapnak a személyiségek.  

Kommunikációs felületként szolgáló falak, műfű és látszó szerelvények  

egy műemléki labirintusban. 
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A Merkúr Palota épületébe lépve már 
az is szokatlan, hogy a belépéskor 
nem méretes recepciós pult, hanem 
multifunkcionális közösségi tér 

fogad. A tényleges recepció láthatatlan a szé-
les, párnákkal zsúfolt lépcső mögött, ahol nem 
csak közlekedni, de üldögélni is lehet. Vagy 
hallgatni a bejárat melletti zeneszerszámokon 
előadott esetleges koncerteket. Már innen is  
jól látszik, a Prezinél komolyan gondolják  
a startupos, szabad gondolkodást támogató 
munkakultúrát. A bejárat fölött helyezkedik el 
az ócskapiaci székekkel berendezet, nassoló- és 
tárgyalóhelyet kínáló bisztró, mögötte pedig  
a 180 fő befogadására képes, amfiteátrum jel-
legű előadóterem, amit rendszeresen meg is töl-
tenek inspiratív előadásokkal. 

A munkaterekhez vezető „sárga folyosó” mar-
káns színével, a falra rajzolt, a cég történetét 
bemutató idővonallal és a szabadon futó csövek-
kel és vezetékekkel a koncepció esszenciáját 
mutatja. Maga az épület szinte labirintus bonyo-
lultságú, a tájékozódást a hangsúlyos designele-
mek teszik könnyebbé. A kék Kisherceg, a pasz-
tell árnyalatú, Fox-szárny, a szaunára hasonlító, 
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vagy épp aranyló falú tárgyalók könnyen meg-
jegyezhetőek. A látványos elemekkel együtt is 
a koncepció alapvetően puritán. Kizárólag 
funkcionális elemekből építkeztek, a költség-
vetésben a drága burkolatok helyett inkább  
a jó minőségű munkaszékek beszerzésekor 
nyomták vastagabban a tollat. Ennek köszön-
hető az egyébként is testhez álló ipari stílus- 
ra jellemző látható szerelvényezés, a borítás 
nélküli szerkezetek, mind szép ellenpontjai  
a lenyűgöző műemlék épületnek. 

A Prezi HQ leglátványosabb része kétségtele-
nül a báltermi méretekkel, eleganciával és akusz-
tikával rendelkező fejlesztői terem. A hatalmas 
nyitott teret a nyitott, színes kavalkádot alkotó 
polcok és növényrengeteg mellett két „torony” 
uralja. Ezek aljában tárgyalók, emeletén pedig 
műfüves-babzsákos pihenőhelyek várják a dol-
gozókat. A többi szinten nagy irodaterek, tea-
konyhák és a korábbi közlekedők feldarabolá-
sával kialakított kisebb-nagyobb tárgyalók 
váltakoznak. Mindenhol alapvető elvárás volt 

A fejlesztői terem részlete

Hatalmas variábilis terek, költségkímélő berendezés

High-tech puritán foglalatban
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a berendezés variálhatósága, ezért az aszta-
lok, térelválasztók mindegyike akár az éppen 
aktuális munkabeosztásnak megfelelően 
átrendezhető. Minden interaktív, kommuni-
katív és dinamikus. A sok helyen fehér csem-
pével, magas fényű bútorlappal vagy üveggel 
borított fal lehet üzenőfelület vagy egy krea-
tív kolléga rajztáblája.

A nyitott irodaterek a személyes tárgyakat és 
az éppen zajló munkafolyamatokat láttató be-
rendezéssel a „folyamatban levés” érzetét kel-
tik, érzékeltetve, hogy a dolgozók maguk ala-
kíthatják a tereket. Az állandó változtatás az 
építészeti koncepció kialakításakor tervezett 
volt, a startupok jellemző működési módjához 
illeszkedően az egyes kivitelezési ütemek tesz-
telése után, a tapasztalatok felhasználásával állt 
össze a következő ütem javított verziója.

Szaunatérre hajazó kistárgyaló

A kék Kisherceg szárny

Képláírás, képaláírás

A Prezi HQ leglátványosabb része kétségtelenül  
a báltermi méretekkel, eleganciával és akusztikával
rendelkező fejlesztői terem
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