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Jakub Kaczorek dołączył do MLP Group
MLP Group wzmacnia zespół odpowiedzialny za komercjalizację parków logistycznych.
Jakub Kaczorek z początkiem listopada br. objął funkcję Leasing Managera i będzie
odpowiedzialny za wynajem powierzchni magazynowych w regionie Wrocławia i
Poznania.
MLP Group wzmacnia dział odpowiedzialny za najem powierzchni
komercyjnych. Do zespołu Leasing Department z początkiem listopada
br. dołączył Jakub Kaczorek obejmując stanowisko Leasing Managera.
W ramach MLP Group będzie odpowiedzialny za komercjalizację parków
logistycznych w regionie Wrocławia i Poznania.
Jakub Kaczorek posiada kilkuletnie doświadczenie w wynajmie
powierzchni komercyjnych zdobyte w renomowanych agencjach
doradczych. Przed dołączeniem do zespołu MLP Group pełnił funkcję
Real Estate Agent w BSC Real Estate Advisors (poprzednio Sharman
Church Chartered Surveyors). W ramach tych instytucji odpowiedzialny
był m.in. za prowadzenie procesów negocjacyjnych, najem powierzchni komercyjnych, prowadzenie
badań i sporządzanie analiz rynkowych. Pełnił także rolę wyłącznego przedstawiciela Atrium Plaza &
Atrium Centrum. Wcześniej współpracował również z Wood Lark Group.
***
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.
Grupa prowadzi obecnie osiem operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce: MLP Pruszków I,
MLP Pruszków II, MLP Poznań, MLP Lublin, MLP Teresin, MLP Wrocław, MLP Czeladź oraz MLP Gliwice. Na
podstawie umowy deweloperskiej Grupa jest odpowiedzialna także za komercjalizację parku logistycznego MLP
Bieruń, który został sprzedany w 2015 roku. Ponadto, Grupa posiada działki i umowy rezerwacyjne na zakup
nowych gruntów pod planowane parki logistyczne. Powoduje to, że w skład aktualnego i potencjalnego portfela
zarządzanych nieruchomości przez MLP Group wchodzi łącznie szesnaście operacyjnych parków logistycznych
zlokalizowanych w Europie.
Więcej informacji także na www.mlp.pl
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