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Tomasz Pietrzak awansował w MLP Group
Tomasz Pietrzak z początkiem września br. objął stanowisko Senior Leasing Managera. Z
MLP Group związany jest od ponad dwóch lat i odpowiada za komercjalizację obiektów
magazynowych w regionie warszawskim.

Z początkiem września br. Tomasz Pietrzak awansował na stanowisko Senior Leasing Managera.
Dotychczas pełnił funkcję Leasing Manager. Do zespołu MLP Group dołączył w kwietniu 2017 r. Tomasz
Pietrzak cały czas jest odpowiedzialny za komercjalizację parków logistycznych w regionie Warszawy.
Wspiera jednocześnie Dział Leasingu w obsłudze rynków regionalnych.
Przed rozpoczęciem współpracy z MLP Group doświadczenie w zakresie sprzedaży powierzchni
komercyjnych oraz najmu powierzchni magazynowych i biurowych zdobywał w agencji Maxon
Nieruchomości. Był wówczas odpowiedzialny m.in. za aktywne pozyskiwanie klientów, koordynacje
negocjacji oraz przygotowywanie umów najmu. Wcześniej współpracował z największym brokerem
ubezpieczeniowym na świecie.
Tomasz Pietrzak jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Ekonomia. Ukończył
również studia podyplomowe w zakresie Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami. Uczestniczył w
wielu kursach i szkoleniach wzmacniających kompetencje obejmujące m.in. psychologię obsługi klienta,
komunikacje i negocjacje z klientem komercyjnym, czy marketing w sprzedaży.

***
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 Eurobuild 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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