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Eko Higiena wprowadzi się do MLP Poznań West
Dystrybutor systemów higienicznych wynajął ponad 4,1 tys. m2 nowoczesnej powierzchni
w parku logistycznym MLP Poznań West. Gotowy obiekt zostanie przekazany firmie Eko
Higiena na początku przyszłego roku.

Do grona najemców rozbudowywanego parku logistycznego MLP Poznań West dołączyła firma Eko
Higiena. Dystrybutor systemów higienicznych wynajął 4130 m2 nowoczesnej powierzchni. Z tego na cele
magazynowe przeznaczone będzie 3780 m2, a pozostałe 350 m2 stanowić będą powierzchnie biurowe.
Gotowy obiekt ma zostać przekazany najemcy w styczniu 2020 roku.
Eko Higiena jest jednym z największych dystrybutorów systemów higienicznych w Polsce. Klientami są
przede wszystkim: zakłady przemysłowe, ośrodki służby zdrowia, hotele, restauracje, catering, biura,
zakłady fryzjerskie, itp.

„Nasze nowe centrum logistyczne zlokalizowane na obrzeżach Poznania szybko zyskuje popularność
wśród najemców. W efekcie dynamicznie się rozwija posiadając wciąż duży potencjał do dalszej
rozbudowy” – powiedziała Agnieszka Góźdź, Dyrektor Działu Sprzedaży w MLP Group S.A.
Park MLP Poznań West dostarczy docelowo około 83 tys. m² nowoczesnych powierzchni magazynowoprodukcyjnych. Zlokalizowany jest w pobliżu Poznania, od zachodniej strony miasta. Centrum
logistyczne jest bardzo dobrze skomunikowane z Poznaniem i całym krajem. Tuż przy parku przebiega

droga ekspresowa S11 (węzeł Dąbrówka), a do autostrady A2 jest tylko 3,5 kilometra. W pobliżu
znajduje się również otwarta we wrześniu 2017 r. roku trasa S5 łącząca Poznań z Wrocławiem.
Jednocześnie MLP Poznań West znajduje się w bardzo bliskiej odległości od podpoznańskiego lotniska
Ławica. Doskonała lokalizacja MLP Poznań West jest atrakcyjna dla różnych aktywności biznesowych.
***
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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