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Alexandru Mihai dołączył do MLP Group
MLP Group wzmacnia zespół odpowiedzialny za komercjalizację parków logistycznych.
Alexandru Mihai z początkiem kwietnia br. objął funkcję Head of Leasing i będzie
odpowiedzialny za wynajem powierzchni magazynowych na rynku rumuńskim.
MLP Group wzmacnia dział odpowiedzialny za najem
powierzchni komercyjnych. Do zespołu Leasing Department
z początkiem kwietnia br. dołączył Alexandru Mihai
obejmując stanowisko Head of Leasing. W ramach MLP
Group będzie odpowiedzialny za komercjalizację parków
logistycznych na rynku rumuńskim.
Alexandru Mihai posiada ponad 15-letnie doświadczenie
w

wynajmie

powierzchni

komercyjnych

zdobyte

w

renomowanych instytucjach. Przed dołączeniem do zespołu
MLP Group pełnił funkcję Head of Industrial Department w
Activ Property Services. Kompetencje budował pracując
również dla Easy Asset Management oraz Cushman & Wakefield. W ramach tych podmiotów
odpowiedzialny był m.in. za prowadzenie procesów negocjacyjnych, najem powierzchni komercyjnych,
prowadzenie badań i sporządzanie analiz rynkowych, utrzymywanie relacji z klientami. Studiował na
Hyperion University. Biegle posługuje się językiem angielskim.
MLP Group rozpoczęło już budowę pierwszego parku logistycznego w Rumunii. MLP Bucharest West
powstanie w najważniejszym regionie magazynowym kraju, w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy.
Docelowo MLP Bucharest West zaoferuje ponad 95 tys. m2.
***
MLP GROUP S.A. – najważniejsze informacje

MLP Group jest jednym z wiodących deweloperów powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Grupa
działa na rynku polskim, niemieckim i rumuńskim 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 siedem operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce: MLP
Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Poznań, MLP Lublin, MLP Teresin, MLP Wrocław, MLP Gliwice oraz
dwa parki logistyczne w budowie – MLP Czeladź i MLP Poznań West. W Niemczech Grupa aktualnie
prowadzi park logistyczny MLP Unna. Z kolei w Rumunii buduje nowy park logistyczny – MLP
Bucharest West. 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 siedemnaście operacyjnych parków
logistycznych zlokalizowanych w Europie na trzech obsługiwanych rynkach.
Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych
utrzymuje je w swoim portfelu. Doceniają to najemcy, którzy przez cały okres współpracują z tymi
samymi osobami odpowiadającymi za wysoką jakość świadczonych usług.

Parki logistyczne MLP Group są bardzo wysoko oceniane przez najemców, czego potwierdzeniem jest
prestiżowa nagroda Eurobuilds Awards 2018 przyznana centrum MLP Pruszków I w kategorii
„Warehouse of the Year”.

Więcej informacji także na www.mlpgroup.com
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