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Access Business Group, obsługujący siostrzaną firmę Amway, przedłużył
umowę na wynajem powierzchni magazynowej z MLP Pruszków I
Access Business Group International Polska Sp. z o.o., siostrzana firma Amway
(światowego lidera sprzedaży bezpośredniej), przedłużył najem blisko 6 tys. mkw.
powierzchni magazynowej w parku logistycznym MLP Pruszków I, należącym do MLP
Group.

Z tego 5,4 tys. mkw. przeznaczone jest na cele magazynowe oraz konfekcyjne. Pozostałe blisko 0,5
tys. mkw. jest wykorzystywane na cele socjalno-biurowe.
Najemca korzysta z powierzchni magazynowych należących do MLP Group już od 2004 r. „Naszym

celem jest jak najlepsze dopasowanie oferowanych nowoczesnych powierzchni magazynowej do
indywidualnych potrzeb każdego najemcy oraz elastyczne odpowiadanie na ich bieżące wymagania.
Efektem takich działań są decyzje klientów dotyczące przedłużania współpracy na kolejne okresy, co
nas bardzo cieszy. Strategia nastawiona na utrzymanie i pozyskiwanie nowych podmiotów zapewnia
nam jednocześnie poprawę wyników finansowych” – podkreślił Radosław T. Krochta, Dyrektor
Generalny, Wiceprezes Zarządu MLP Group S.A.
Amway to światowy lider sprzedaży bezpośredniej, sprzedający wysokiej jakości produkty z segmentu
urody, suplementów diety oraz środków czystości domu. Z firmą Amway współpracuje 3 miliony
przedsiębiorców, oferujących produkty konsumenckie i możliwości biznesowe w ponad 100 państwach
i terytoriach na całym świecie. Środkowo-Europejskie Centrum Dystrybucyjne mieszczące się w
Pruszkowie dysponuje nowoczesnym systemem pakowania Pick to Light, dzięki czemu pakuje ponad
20 000 produktów dziennie z gamy ponad 2 000 dostępnych SKU. Centrum obsługuje łącznie 7
rynków: Polskę, Czechy, Słowację, Litwę, Łotwę, Estonię oraz Finlandię.
MLP Pruszków I to pierwszy park stworzony przez MLP Group. Docelowa powierzchnia magazynowo produkcyjna wynosi 167 tys. mkw., znajdujących się na terenie 43 hektarów. W ciągu kilkunastu lat

funkcjonowania park ten stał się małym miasteczkiem z własną infrastrukturą wewnętrzną. Centrum
posiada około 50 klientów, którzy wynajmują powierzchnie od 200 do 18 tys. mkw.

***

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 w zakresie optymalizacji powierzchni magazynowo-produkcyjnej wielu międzynarodowym i krajowym
przedsiębiorstwom produkcyjnym oraz dystrybucyjnym. W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług,
wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych oraz
stosowanie rozwiązania typu built-to-suit.
MLP Group jest obecnie właścicielem sześciu parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce: MLP Pruszków I,
MLP Pruszków II, MLP Tychy, MLP Poznań, MLP Bieruń oraz MLP Lublin. W przygotowaniu są kolejne parki.
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