Pruszków, 09.10.2014 r.

MLP Group w nowej, zielonej odsłonie
Wiodący deweloper magazynowy wdraża nowe zasady identyfikacji korporacyjnej.
W nawiązaniu do ekologii, która w działalności MLP Group jest istotna, nowa szata
graficzna została oparta na kolorze zielonym.

„W naszej działalności stosujemy najnowsze rozwiązania technologiczne oraz dbamy o ekologię.
Wiemy, że nasze parki logistyczne to środowisko pracy dla setek, a nawet tysięcy pracowników
naszych najemców. Zależy nam, aby było to środowisko przyjazne, także dzięki stosowaniu rozwiązań
ekologicznych oraz dbaniu o naturę”. – podkreślił Radosław T. Krochta, Dyrektor Generalny,
Wiceprezes Zarządu MLP Group. „Dlatego między innymi chętnie sadzimy i pielęgnujemy drzewa w

naszych parkach oraz przeznaczamy znaczny procent terenu pod powierzchnie zielone”. – dodał.
Wyrazem dbałości o ekologię oraz stabilny rozwój z uwzględnieniem troski o środowisko naturalne,
jest wprowadzona przez MLP Group nowa identyfikacja korporacyjna. Nowe logo symbolizuje
połączenie natury z architekturą. „Głównym elementem graficznym nowego logo jest znak wiążący

zielone liście z kształtem figury przestrzennej. To połączenie przyjaznej natury z budowanymi i
zarządzanym

przez

nas

obiektami

magazynowymi”

–

stwierdziła

Małgorzata

Ślusarczyk,

odpowiedzialna za marketing i promocję w MLP Group.
Zmodyfikowana została również strona korporacyjna MLP Group, która jest dostępna pod adresem
www.mlp.pl

MLP GROUP S.A. – najważniejsze informacje

MLP Group jest jednym z wiodących deweloperów powierzchni magazynowo-produkcyjnych w Polsce.
Grupa działa na rynku w roli dewelopera, konsultanta i zarządcy nieruchomości, dostarczając
wszechstronnych rozwiązań wielu międzynarodowym i krajowym przedsiębiorstwom produkcyjnym
oraz dystrybucyjnym w zakresie optymalizacji powierzchni magazynowo-produkcyjnej. W celu
zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, wszystkie projekty realizowane przez Grupę
wyróżnia bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych oraz stosowanie rozwiązania typu builtto-suit.
MLP Group prowadzi obecnie pięć parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce: MLP Pruszków I,
MLP Pruszków II, MLP Tychy, MLP Poznań, MLP Bieruń. Pod koniec kwietnia 2014 r. sfinalizowano
zakup działki inwestycyjnej, na której powstanie nowy park logistyczny MLP Lublin o docelowej
powierzchni najmu ok. 55 tys. mkw. W przygotowaniu jest również park MLP Wrocław.

Więcej informacji także na www.mlp.pl
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