Dział powierzchni
przemysłowych
i magazynowych

Szanowni Państwo,
Firma Cresa Polska jest polskim oddziałem firmy Cresa - największej na
świecie firmy doradczej na rynku nieruchomości komercyjnych świadczącej
usługi w zakresie reprezentacji wyłącznie najemców. Postanowiliśmy
reprezentować tylko najemców, aby uniknąć ryzyka konfliktu interesów.
Nie mamy żadnych zobowiązań umownych wobec deweloperów czy
właścicieli nieruchomości magazynowych i logistycznych. Dzięki temu nasi
Klienci mają pewność, że zawsze postępujemy właściwie mając na względzie
wyłącznie ich cele biznesowe.
Mamy ambicję stać się czołową firmą na rynku nieruchomości przemysłowych
i magazynowych, reprezentując wyłącznie najemców, których będziemy wspierać
w realizacji planów we wszystkich aspektach związanych z pozyskiwaniem nowych
obiektów produkcyjnych lub magazynowych. W tym celu stworzyliśmy zespół specjalistów,
którzy posiadają bogate doświadczenie komercyjne, techniczne, logistyczne i prawne
w zakresie realizacji projektów przemysłowych i magazynowych na terenie całego kraju.
W oparciu o potrzeby biznesowe Klienta przedstawiamy indywidualnie opracowane
rozwiązanie, które jest zgodne z kryteriami operacyjnymi, czasowymi, finansowymi
oraz innymi wymogami Klienta. Koncentrując się na oczekiwaniach najemców, ponosimy
pełną odpowiedzialność za udzielane porady oraz gwarantujemy pełne zaangażowanie
i współpracę, transparentność w postępowaniu i poufność. Korzystając z naszej wiedzy,
doświadczeń i sieci kontaktów, przedstawiamy niezbędne informacje na temat wszystkich
aspektów, zagrożeń i zobowiązań związanych z daną nieruchomością, aby ułatwić
podjęcie najbardziej optymalnej decyzji.
Jesteśmy głęboko przekonani, że każda inwestycja w nieruchomości przemysłowe lub
magazynowe powinna być starannie przygotowana i należycie przeprowadzona. Do
realizacji każdego projektu wyznaczamy specjalny zespół ekspertów, którzy pomogą
wybrać odpowiednią lokalizację oraz wynegocjować najlepsze warunki służące realizacji
celów operacyjnych najemcy w Polsce.
W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Z poważaniem,

Tom Listowski
Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych,
Europa Środkowo-Wschodnia

Cresa | 3

Firma Cresa
Cresa jest największą na świecie firmą doradczą na rynku
nieruchomości komercyjnych świadczącą usługi agencyjne
wyłącznie na rzecz najemców. Prowadzi działalność w ponad
60 biurach na całym świecie.
Cresa Polska oferuje obiektywne i niezależne usługi doradcze na rynku
nieruchomości komercyjnych.
Firma zapewnia kompleksowe usługi agencyjne w zakresie reprezentacji
najemców pozbawione ryzyka konfliktu interesów, jak również obsługi
transakcji na rynkach kapitałowych, badań rynku i doradztwa, wycen
nieruchomości oraz projektowania i zarządzania projektami.
Siedziba firmy Cresa Polska mieści się w Warszawie. Biura regionalne
znajdują się we Wrocławiu, Trójmieście i Łodzi.

Zgodnie z filozofią Cresy, nieruchomości służą
nie tylko zaspokojeniu potrzeb związanych
z działalnością operacyjną, lecz także pomagają
zwiększyć efektywność i rentowność, poprawić
wizerunek firmy i pozyskać najbardziej
utalentowanych pracowników.

Dzięki unikalnemu i strategicznemu podejściu
w 2017 roku zapewniliśmy wsparcie ponad

1.772

z

59
branż

Klientom

w

891

miastach

Nasi specjaliści podkreślają, że to najemcy
stanowią główną wartość dla wynajmujących
i deweloperów, oraz doradzają, jak najlepiej
wykorzystać ten fakt.

Brak konfliktu interesów
W relacjach z wynajmującymi najemcy
często nie mają równych szans. Interesy
wynajmujących i najemców są z natury
rzeczy sprzeczne.
Cresa świadczy usługi reprezentacji najemców
w sposób bezstronny i niezależny:

■

Żadnych zobowiązań umownych wobec
wynajmujących,

■

Możliwość prowadzenia bardziej agresywnych
negocjacji,

■

Poświęcanie uwagi wyłącznie sprawom
najemców,

■

Bezstronność i niezależność w reprezentowaniu
interesów najemców,

■

Wymierne oszczędności dla naszych klientów.

Nieruchomości magazynowe
zarządzane przez konkurencję
w Polsce:

2

nieruchomości

Portfolio
LOGICOR

2

nieruchomości

Kierujemy się zasadą:

Właściwa decyzja już za pierwszym
razem – bez żadnych wyjątków.

Portfolio
CBRE GI

Portfolio DEKA,
CROMWELL,
FIRST PROPERTY

0 mkw.
zarządzanych
przez Cresa
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Dział Powierzchni
Przemysłowych
i Magazynowych

Nasz zespół

Pełna transparentność i odpowiedzialność
za udzielane porady oraz działanie zawsze
w najlepszym interesie najemcy.
Dział Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych firmy Cresa
Polska tworzą wysokiej klasy specjaliści z różnych dziedzin, którzy
przez większą część kariery zawodowej byli związani z rynkiem
nieruchomości przemysłowych i logistycznych.

Tom Listowski

Katarzyna Bojanowicz

Krzysztof Czekalski

Marcin Łukoszko

Dyrektor ds.
technicznych

Starszy doradca
ds. BTS/BTO

Michał Rafałowicz

Adam Szyller

Partner, Dyrektor Działu
Powierzchni Przemysłowych
i Magazynowych, CEE

Dyrektor ds. rozwoju
biznesu

Wszyscy członkowie zespołu działają wspólnie, wykorzystując zdobyte
umiejętności i kontakty oraz doświadczenie zawodowe, aby zapewnić
najemcom usługi doradztwa na najwyższym poziomie.

Ekspert ds. SSE
i portów

Jakub Kurek

Doradca
Polska Południowa

Miłosz Borkowski

Jakub Dudkiewicz

Jowita Spiżarska

Agnieszka Marczak

Bolesław Kołodziejczyk

Rafał Goluch

Doradca
Polska Północna

Anna Pyszniak

Asystentka ds. marketingu

Doradca
Polska Centralna

Dyrektor Działu Badań
i Doradztwa

Doradca
Polska Południowa

Doradca
Polska Centralna

Doradca
Polska Północna

Dominika Stadnik

Manager ds. marketingu

Analityk
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Jak działamy?
Koncentrujemy się przede wszystkim
na potrzebach biznesowych klienta,
a nie tylko na samej transakcji. Stosujemy kompleksowe
podejście – w pierwszej kolejności ustalamy, jakie to potrzeby,
a następnie analizujemy potencjalne rozwiązania i przystępujemy
do wdrożenia najlepszego z nich.

1

Poznajemy

2

Doradzamy

3

Negocjujemy

4
5

Zaczynamy od wysłuchania Klienta. We współpracy
z nim i jego zespołem poznajemy potrzeby biznesowe
oraz aktualne i przyszłe wymagania.

Nasi wyspecjalizowani doradcy zapewniają pełny
przegląd rynku powierzchni magazynowych, aby
znaleźć idealne rozwiązanie odpowiadające
wszystkim oczekiwaniom.

Gwarantujemy najkorzystniejsze warunki komercyjne
w transparentnym procesie negocjacji, aby w pełni
zabezpieczyć interesy Klienta i wynegocjować
najlepsze warunki najmu, w tym warunki finansowe.

Realizujemy

Dzięki sprawnej obsłudze pomagamy Klientom
pomyślnie sfinalizować transakcje w wyznaczonych
ramach czasowych i zgodnie z ich potrzebami.

Wspieramy

Pozostajemy w stałym kontakcie ze wszystkimi
naszymi Klientami, zapewniając opiekę i wsparcie
nie tylko podczas procesu negocjacji, ale także
w całym okresie trwania umowy najmu.
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Nasze usługi

REPREZENTACJA
NAJEMCY
RENEGOCJACJE
UMÓW NAJMU
LUB RELOKACJA

WYNAJEM
POWIERZCHNI
MAGAZYNOWEJ

ZAKUP I SPRZEDAŻ
GRUNTÓW

PROJEKTY
BTS I BTO
AUDYT TECHNICZNY
I PROTOKÓŁ
ODBIORU

WIELE
LOKALIZACJI LUB
KONSOLIDACJA

DORADZTWO
W ZAKRESIE SSE

ANALIZA
LOGISTYCZNA

ANALIZA OPŁAT
EKSPLOATACYJNYCH

Cresa | 11

Reprezentacja
najemcy
Przed analizą zapotrzebowania na powierzchnię zastanawiamy
się nad potrzebami biznesowymi naszego klienta. Ich poznanie
umożliwia nam podjęcie przemyślanych i ukierunkowanych
działań.
Nasze usługi kierujemy wyłącznie do najemców nieruchomości
komercyjnych. Nie obsługujemy wynajmujących ani deweloperów, dzięki
czemu zapewniamy usługi doradcze w sposób całkowicie bezstronny
i unikamy konfliktów interesów. Koncentrując się tylko na sprawach
najemców pomagamy w wyrównaniu szans w konfrontacji
z wynajmującymi. Działamy w interesie najemcy w pełnym znaczeniu
tego słowa.
W tym celu oferujemy kompleksowe i w pełni zintegrowane usługi
na każdym etapie eksploatacji nieruchomości – od zaplanowania
transakcji po jej sfinalizowanie. Usługi te umożliwiają realizację celów
wynikających ze strategicznych założeń.
Proponujemy rozwiązania, które obniżają koszty, zwiększają
efektywność operacyjną oraz wydajność pracowników.

Celem naszych działań jest
kompleksowa obsługa Klienta
i sprawny wybór najlepszego
rozwiązania.
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Znaczące transakcje
Zaspokajamy potrzeby najemców w zakresie nieruchomości powierzchni
przemysłowych i magazynowych na terenie całej Polski.
Prezentujemy wybrane informacje o klientach, którzy uzyskali wymierne
korzyści dzięki wsparciu naszych ekspertów w procesie realizacji
inwestycji i wynajmu powierzchni.

75.000 mkw.

72.000 mkw.

45.000 mkw.

Najem powierzchni, BTS
Tarnobrzeg

Najem powierzchni, BTS
Radomsko

Najem powierzchni, BTS
Bielsko-Biała

40.000 mkw.

34.000 mkw.

30.000 mkw.

Najem powierzchni, BTS
Kutno

Najem powierzchni, BTS
Opole

Najem powierzchni, BTS
Rzeszów

30.000 mkw.

30.000 mkw.

21.000 mkw.

Najem powierzchni
Poznań, Komorniki

14.000 mkw.
Najem powierzchni, BTS
Piotrków Trybunalski

Renegocjacje
Poznań

Najem powierzchni
i renegocjacje

3.000 mkw.

2.000 mkw.

Najem powierzchni
Warszawa

Renegocjacje
Wrocław
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Wyszukiwarka
magazynów
Portal www.polskamagazyny.pl udostępnia szczegółowe
informacje dotyczące lokalizacji obiektów magazynowych
wg regionów, a także specjalnych stref ekonomicznych.
Na stronie znajduje się specyfikacja techniczna, moduły dostępnej
powierzchni oraz status nieruchomości dotyczący obiektów klasy A.
Dodatkowo wyszukiwarka powierzchni magazynowych dostępna na
www.polskamagazyny.pl oferuje funkcję przeglądania nieruchomości
według wielu różnych kryteriów technicznych. Strona zapewnia dostęp
do informacji o najważniejszych regionach magazynowych Polski oraz
do aktualnych raportów i badań rynkowych, jak i porad dla najemców.
Celem naszej platformy jest dostarczenie niezbędnych danych firmom
lokalnym, jak i globalnym szukającym powierzchni magazynowych
i przemysłowych w całej Polsce. Chcemy zapewnić naszym klientom
dostęp do wiarygodnych, dokładnych i aktualnych informacji o wszystkich
nieruchomościach magazynowych i przemysłowych z podziałem na
obiekty istniejące, w trakcie realizacji i planowane.

www.polskamagazyny.pl
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Skontaktuj się z nami
Tom Listowski
Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych
i Magazynowych, Europa Środkowo-Wschodnia
+48 509 510 429
tom.listowski@cresa.com

Krzysztof Czekalski

Katarzyna Bojanowicz

Dyrektor ds. technicznych

Dyrektor ds. rozwoju biznesu

+48 601 700 907
krzysztof.czekalski@cresa.com

+48 691 745 451
katarzyna.bojanowicz@cresa.com

Michał Rafałowicz

Marcin Łukoszko

Ekspert ds. SSE i portów

Starszy doradca BTS/BTO

+48 732 987 070
michal.rafalowicz@cresa.com

+48 603 220 061
marcin.lukoszko@cresa.com

Jowita Spiżarska

Agnieszka Marczak

Doradca

Doradca

+48 731 917 070
jowita.spizarska@cresa.com

+48 731 897 070
agnieszka.marczak@cresa.com

Jakub Kurek

Miłosz Borkowski

Doradca

Doradca

Siedziba Główna

+48 519 812 559
jakub.kurek@cresa.com

+48 724 343 033
milosz.borkowski@cresa.com

Warsaw Financial Center

Adam Szyller

Jakub Dudkiewicz

Doradca

Doradca

+48 724 665 854
adam.szyller@cresa.com

+48 506 874 962
jakub.dudkiewicz@cresa.com

Anna Pyszniak

Dominika Stadnik

Asystentka ds. marketingu

Manager ds. marketingu

+48 731 257 070
anna.pyszniak@cresa.com

+48 731 657 070
dominika.stadnik@cresa.com

Rafał Goluch

Trójmiasto

Łódź

Warszawa

ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

Wrocław

tel.: +48 22 470 70 70

Oddział we Wrocławiu

Oddział w Trójmieście

Oddział w Łodzi

Pegaz

Olivia Business Centre

Centrum Piłsudskiego

Bolesław Kołodziejczyk

ul. Grabarska 1

al. Grunwaldzka 472

ul. Sienkiewicza 72

Analityk

Dyrektor Działu Badań i Doradztwa

50-079 Wrocław

+48 607 039 500
rafal.goluch@cresa.com

+48 661 111 070
boleslaw.kolodziejczyk@cresa.com

80-309 Gdańsk

90-318 Łódź

tel.: +48 731 347 070

tel.: +48 732 987 070

tel.: +48 733 917 070

