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MLP Lublin nominowane do nagrody Prime Property Prize 2019
Centrum logistyczne MLP Lublin zostało wybrane do TOP5 w kategorii Inwestycja Roku
Rynek Powierzchni Logistyczno-Magazynowej.

Rozstrzygnięcie prestiżowego konkursu

i wręczenie statuetek odbędzie się podczas uroczystej Gali Prime Property Prize 2019.

Centrum logistyczne w Lublinie zostało nominowane do nagrody Prime Property Prize 2019. Park
MLP Lublin został wybrany do grona TOP5 w kategorii Inwestycja Roku Rynek Powierzchni
Logistyczno-Magazynowej.
Konkurs Prime Property Prize ma za zadanie wyłonić firmy oraz projekty, które w ostatnim roku miały
największy wpływ na wydarzenia na rynku nieruchomości komercyjnych, a także osobistości, których
spektakularne działania odegrały kluczową rolę w rozwoju całej branży. W tym roku nagrody będą
przyznawane łącznie w 14 kategoriach.
W kategorii Inwestycja Roku Rynek Powierzchni Logistyczno-Magazynowej nagroda jest przyznawana
nowym lub rozbudowanym obiektom logistyczno-magazynowym, których proces inwestycyjny
zakończył się w okresie wrzesień 2018 – wrzesień 2019. Ocenie podlega jakość projektu, czas
realizacji inwestycji, proces komercjalizacji, nowatorskie rozwiązania, architektura, a także wpływ
oddziaływania inwestycji na środowisko i gospodarkę regionu.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie statuetek odbędzie się podczas uroczystej Gali Prime Property
Prize 2019, będącej zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji Property Forum 2019. Nagrody
otrzymają laureaci, którzy zdobędą największą liczbę głosów w internetowym głosowaniu oraz głosów
Jury. Głosować można pod poniższym adresem

http://www.propertynews.pl/konkurs/prime-property-prize-2019,62/
Organizatorem Prime Property Prize 2019 i Property Forum 2019 jest Grupa PTWP - wydawca m.in.
Propertynews.pl i Propertydesign.pl oraz organizator takich wydarzeń jak Europejski Kongres
Gospodarczy czy 4 Design Days.
Park MLP Lublin liczy około 45 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej i jest w pełni
skomercjalizowany. Centrum logistyczne funkcjonuje na działce o powierzchni 10 hektarów. MLP
Lublin znajduje się w centrum Lublina przy drogach ekspresowych S12 i S17, które są częścią
obwodnicy Lublina. Ważnym aspektem jest to, że MLP Lublin jest objęty Specjalną Strefą
Ekonomiczną. Obok parku MLP Lublin znajduje się przystanek autobusowy, dzięki któremu pracownicy
mają łatwy dostęp do środków transportu publicznego.
***
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.
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”.
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.
***
Więcej informacji także na www.mlpgroup.com
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