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InPost będzie operował z MLP Poznań West
Operator logistyczny InPost wynajął 8,5 tys. m2 w MLP Poznań West. Przekazanie
gotowego magazynu typu cross-dock, realizowanego w systemie built-to-suit, planowane
jest w trzecim kwartale br. Najemcę reprezentowała firma doradcza Cresa. Jednocześnie
deweloper rozpoczyna budowę małych modułów typu City Logistics na zasadach
spekulacyjnych.

Firma InPost podpisała z MLP Group umowę dotyczącą najmu 8,5 tys. m 2 powierzchni w parku
logistycznym MLP Poznań West. Przekazanie gotowego obiektu do użytkowania planowane jest w
trzecim kwartale br.
InPost jest największym, niezależnym operatorem logistycznym w Polsce. Świadczy nowoczesne usługi
dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży ecommerce. Firma dysponuje własnym zapleczem technologiczno-logistycznym, umożliwiającym
prowadzenie działalności o ogólnopolskim zasięgu.

- Bez wątpienia na decyzję firmy InPost wpłynęła dogodna lokalizacja parku MLP Poznań West. Nasze
centrum logistyczne znajduje się w pobliżu drogi S11, autostrady A2 i w bardzo bliskiej odległości od
lotniska. Kolejnym atutem jest realizacja projektu w formie BTS-u, w pełni uwzględniającego
specyficzne wymagania Klienta. Budynek magazynowy typu cross-dock, umożliwi sprawny
przeładunek i kompletowanie przesyłek - podkreślił Jakub Kaczorek, Leasing Manager w MLP
Group S.A.

- W związku z dynamicznym rozwojem naszej sieci Paczkomatów ® oraz usług kurierskich, podjęliśmy
decyzję o wynajmie nowych powierzchni, które pozwolą nam jeszcze szybciej obsłużyć rosnące
wolumeny przesyłek dystrybuowanych przez InPost. Poznań jest kolejnym krokiem w realizacji

naszych założeń. Nowa powierzchnia parku MLP Poznań West będzie miał istotny wpływ na
bezpieczeństwo operacyjne naszej Firmy, zwiększy wydajność obecnych naszych placówek w
województwie wielkopolskim. Nowy obiekt realizowany przez MLP Group spełnia wszystkie nasze
wymagania. MLP Group doskonale rozumie nasze potrzeby co było widać od samego początku
rozmów. Niewątpliwie jest to również zasługa wsparcia jakie dostajemy od firmy Cresa Polska – mówi
Rafał Brzoska, Prezes Zarządu, InPost SA
W zawartej transakcji najemcę reprezentowała firma doradcza Cresa.

- Otworzenie nowej lokalizacji na rynku poznańskim pozwoli firmie InPost na dalszą dynamiczną
ekspansję oraz umocnienie pozycji rynkowej. MLP Poznań West to doskonałe zaplecze logistyczne dla
prowadzenia działalności w zachodniej części Polski. Lokalizacja i czas potrzebny na realizację tej
inwestycji były dla naszego Klienta kluczowe przy podejmowaniu decyzji o wyborze oferenta –
wyjaśnia Katarzyna Bojanowicz, Business Development Director w dziale powierzchni
przemysłowych i magazynowych firmy Cresa Polska.
MLP Group wraz z budową obiektu BTS dla InPost rozpoczyna realizację małych modułów typu City
Logistics. Magazyny powstaną w systemie spekulacyjnym i będą miały powierzchnię od 810 m 2. MLP
Group prowadzi już negocjacje z podmiotami zainteresowanymi ich najmem.
***
MLP GROUP – 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
InPost SA – najważniejsze informacje
W 2018 roku InPost zrealizował:
 ponad 86 mln dostaw, czyli więcej o 52,5% rok do roku
 56,3% wzrost wolumenu przesyłek do Paczkomatów® InPost r/r
 45,5% wzrost wolumenu paczek kurierskich InPost r/r
 w szczycie świątecznym wzrosty wolumenów dostaw do Paczkomatów® przekroczyły 92%

InPost notuje jeden z najwyższych wskaźników zadowolenia klientów NPS (styczeń 2019, ankieta
wysyłana do klientów po wykonaniu usługi):



InPost Kurier: 70,81 /N=4512/
Paczkomaty® InPost: 81,5 /N=13278/

Więcej informacji na: www.inpost.pl
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