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          D1 ("Cannes-ban a MIPIM-en Európa legjobb városfejlesztési nagyprojektje...") idézetgyűjtemény, 1/2 oldal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"(2017-ben) CANNES-BAN, A MIPIM-EN, A VILÁG LEGJELENTŐSEBB INGATLANSZAKMAI RENDEZVÉNYÉN 
EURÓPA LEGJOBB VÁROSFEJLESZTÉSI NAGYPROJEKTJE LETT A LIGET PROJEKT" 
 
 
I. A valóság 
 
A 2017-es MIPIM "Best Futura Mega Project" kategóriájában 4 projekt versenyzett: egy japán (Ázsia), egy magyar (Európa),  
egy brazil (Amerika), és egy orosz (Európa): 
"Best Futura Mega Project 
– Kashiwa-no-ha Smart City, Architect: ZGF Architects LLP, Developer: Mitsui Fudosan Co., Ltd. 
– Liget Budapest Project, Architect: SANAA, Sou Fujimoto Architects, Napur Architects, Mérték Architectural Studio, Narmer 
Architectural Studio, Garten Studio, Archikon, KÖZTI, Developer: Városliget Zrt. 
– Moinho Fluminense, Architect: RAF Architecture, Developer: Vinci Partners 
– Skolkovo Innovation Center, Architect: AREP, Developer: UDAS Skolkovo LLC" 
(worldarchitecture.org) 
 
 
A Skolkovo Innovation Center minden tekintetben európai projekt, mert Moszkva külső övezetében (tehát az Európához 
tartozó Oroszországnak az európai részén) készül:  
"The Skolkovo innovation centre is being built on a former greenfield site on the outskirts of Moscow.  
...Work on the Skolkovo innovation centre is due to be completed by 2020. Its competitors in the Best Futura Mega Project 
category are Kashiwa-no-ha Smart City in Japan, the Liget Budapest Project in Hungary and Moinho Fluminense in Rio de 
Janeiro, Brazil." 
(sk.ru) 
 
 
A 2017-es MIPIM "Best Futura Mega Project" kategóriájának győztese a japán projekt lett: 
"THE MIPIM AWARDS 2017 WINNERS, BEST FUTURA MEGA PROJECT 
Kashiwa-no-ha Smart City, Kashiwa City, Chiba, Japan" 
(pressroom.mipim.com) 
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II. Kommunikáció 
 
2017.03.16., ifk-egyesulet.hu 
Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület  
(az egyesület egyik támogatója a Liget Bp projekt): 
"Európa legjobb városfejlesztési nagyprojektje lett a Liget Budapest Projekt az „ingatlanszakmai Oscaron” Cannes-ban. A 
MIPIM Awards-on a legnagyobb és legátfogóbb fejlesztéseket bemutató kategória, a Best Futura Mega Project keretein belül a 
világ négy legjobbja között végzett egyedüli európai nagyprojektként. A MIPIM Awards-ra jelölt legjobb európai városfejlesztési 
projekt összetettsége, megtérülési rátája, átgondoltsága és komplexitása vonzotta a Budapest-standra a befektetőket, a Városliget 
Zrt. több megkeresést is kapott a projekt finanszírozására. Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa elmondta, 
óriási siker, hogy a legátfogóbb nagyprojektek között a világ négy legjobb terve közé került és ezzel egyben e kategóriában a 
legjobb európai uniós fejlesztés lett a Liget Budapest Projekt." 
 
 
2018.02.12., ifk-egyesulet.hu 
Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület  
(az egyesület egyik támogatója a Liget Bp projekt): 
"Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt vezetője, a Városliget Zrt. vezérigazgatója kiemelte, hogy a központi program 
részeként az egész európai szakma figyelemmel követi a megvalósítási szakaszba lépett projektet, amely Magyarország 
történetének a Millenium óta a legnagyobb léptékű, intézményfejlesztési programmal ötvözött park- és tájépítészeti munkája. A 
fejlesztés komplexitását mutatja, hogy tavaly egyedüli európai nagyprojektként a világ négy legjobbja között végzett a MIPIM 
Awards-on a legnagyobb és legátfogóbb fejlesztéseket bemutató kategóriában." 
 
 
2018.10.12., demokrata.hu: 
újságíró: 
"Tavaly Cannes-ban, a világ legnagyobb ingatlanszakmai rendezvényén, az ingatlanszakma Oscarjakénk számontartott MIPIM 
Awardson a négy legjobb közé került, egyben Európa legjobb városfejlesztési nagyprojektje lett a Liget Budapest. Minek 
köszönhettük ezt az elismerést?" 
Baán László: 
"Tudnunk kell, hogy a Liget ma Európa legnagyobb kulturális városfejlesztési programja, olyan, amelyhez hasonló a millennium 
óta nem volt Magyarországon. A világon rajtunk kívül ma csak két helyen zajlik ilyen volumenű kulturális fejlesztés. ...Ezt a 
léptéket, minőséget és egyben a projekt fenntarthatóságát, megtérülését ismerték el Cannes-ban." 
 
 
2018.12.24., 888.hu 
Baán László: 
"Ebben egyébként már megszülettek az első kiemelkedő eredmények: tavaly Cannes-ban, a MIPIM-en, a világ legjelentősebb 
ingatlanszakmai rendezvényén Európa legjobb városfejlesztési nagyprojektje lett a Liget projekt, néhány hete pedig a projekt 
egyik zászlóshajója, a már épülő Néprajzi Múzeum a nagy presztízsű londoni International Property Awards fődíját (Best 
Architecture) nyerte el." 
 
 
2018.12.27. MTI,magyaridok.hu 
Gyorgyevics Benedek: 
"2017-ben a MIPIM kiállításon a Liget Budapest Projekt lett Európa legjobb kulturális beruházása" 
 


