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MLP Group zwiększa potencjał pod Wrocławiem
MLP Group wybuduje drugi park logistyczny w pobliżu Wrocławia. MLP Wrocław West
dostarczy łącznie 70 tys. m2 nowoczesnej powierzchni. Wydanie pierwszych gotowych
powierzchni planowane jest w październiku 2020 r.

MLP Group rozpoczyna budowę nowego parku logistycznego w rejonie Dolnego Śląska. Będzie to
jednocześnie druga inwestycja realizowania w pobliżu Wrocławia. MLP Wrocław West powstanie w
południowo-zachodniej części aglomeracji wrocławskiej przy ulicy Mokronoskiej.

„Rejon Wrocławia jest bardzo popularny wśród najemców. Dlatego zdecydowaliśmy się poszerzyć naszą
ofertę w tym regionie. Podpisaliśmy już jednocześnie pierwszą umowę najmu, co pozwala nam
uruchomić realizację inwestycji. Wydanie pierwszych gotowych powierzchni planujemy w październiku
przyszłego roku” – powiedziała Agnieszka Góźdź, Dyrektor Działu Sprzedaży w MLP Group S.A.
MLP Wrocław West jest nowym kompleksem, który powstanie na działce o powierzchni 16 hektarów i
dostarczy łącznie 70 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej. Park logistyczny jest zlokalizowany
w zachodniej części Wrocławia, w odległości jedynie 9 km od centrum miasta. Dużym ułatwieniem jest
znajdująca się w pobliżu droga europejska E40 oraz autostrada A8 będąca obwodnicą Wrocławia.
***
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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