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DTA przedłuża najem i dobiera powierzchnię w MLP Pruszków I
Firma logistyczna DTA przedłużyła umowę najmu około 4 tys. mkw. powierzchni
magazynowej w parku MLP Pruszków I, zwiększając jednocześnie wynajmowaną
powierzchnię o kolejne 2,3 tys. mkw. MLP Group przekaże najemcy dodatkowy obiekt na
początku kwietnia br.

Firma DTA podpisała z MLP Group umowę dotyczącą przedłużenia najmu około 4 tys. mkw.
powierzchni magazynowej w parku logistycznym MLP Pruszków I. Jednocześnie zwiększyła
wynajmowaną powierzchnię o kolejne 2,3 tys. mkw. W efekcie firma logistyczna będzie wynajmowała
ponad 6,3 tys. mkw., z czego ponad 400 mkw. będzie przeznaczone na cele biurowe. Dodatkową
powierzchnię, która będzie charakteryzowała się dużą liczba doków i bram, MLP Group przekaże
najemcy na początku kwietnia br. DTA współpracuje z MLP Group od 2014 roku.

„Przedłużenie współpracy wraz ze zwiększeniem wynajmowanej powierzchni potwierdza, że nasza
oferta magazynowa jest dobrze dopasowana do oczekiwań najemcy. Zadowolenie obecnych i
przyszłych najemców pozwala nam osiągać systematyczny wzrost działalności i poprawy wyników” –
stwierdziła Agnieszka Góźdź, Head of Leasing Department MLP Group S.A.
DTA to grupa firm o zasięgu międzynarodowym, oferujących usługi w zakresie obsługi celnej,
spedycyjnej, magazynowej oraz logistyki kontraktowej. Na terenie Polski działa od 1991 roku.
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 builtto-suit.
Więcej informacji także na www.mlp.pl
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