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Paweł Zieliński dołączy do zespołu MLP Group
MLP Group, jeden z wiodących deweloperów na europejskim rynku nieruchomości
magazynowych,

wzmacnia

zespół

odpowiedzialny

za

komercjalizację

parków

logistycznych. Paweł Zieliński z początkiem sierpnia br. obejmie funkcję Leasing
Managera i będzie odpowiedzialny za wynajem powierzchni magazynowych na terenie
Górnego i Dolnego Śląska.

MLP Group wzmacnia dział odpowiedzialny za najem powierzchni komercyjnych. Do zespołu sprzedaży
dołączy Paweł Zieliński obejmując stanowisko Leasing Managera. W ramach MLP Group będzie
odpowiedzialny za komercjalizację parków logistycznych na terenie Górnego i Dolnego Śląska.
Paweł

Zieliński

posiada

ponad

dziewiętnastoletnie

doświadczenie

na

rynku

nieruchomości

komercyjnych na Śląsku. W swoim dorobku zawodowym wynajął i sprzedał ponad 250 tys. m kw.
powierzchni magazynowych i biurowych. Przed dołączeniem do zespołu MLP Group pracował w spółce
Optirem, w której przez 12 lat pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego. Odpowiedzialny był m.in. za
zarządzanie magazynami i biurami oraz pozyskiwanie nowych najemców. Doświadczenie zdobywał
także w spółce Maksimum, gdzie specjalizował się przede wszystkim w komercjalizacji inwestycji i
powierzchni oraz w wyszukiwaniu nieruchomości do zakupu. Odpowiadał również za negocjowanie
warunków umów najmu i sprzedaży. Karierę zawodową zaczynał w firmie Opal. Paweł Zieliński jest

absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim. Dodatkowo ukończył kurs
zarządzania nieruchomościami oraz uzyskał Państwową Licencję Pośrednika Nieruchomości.
Deweloper sukcesywnie umacnia swoją pozycję w Europie, skupiając się na kluczowych regionach
kraju. Śląsk to region, który spełnia te kryteria w 100%, a postęp jaki dokonał się w ostatnich latach
na obszarze aglomeracji śląskiej, w tym m.in. rozwój infrastruktury transportowej i dostęp do zasobów
ludzkich, przyciąga inwestorów. Dzięki atrakcyjnym lokalizacjom parki MLP Group cieszą się ogromną
popularnością wśród potencjalnych, jak i obecnych najemców.

***
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.
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

***
Dodatkowych informacji udziela:
Karolina Pokora-Malewska, MLP Group S.A.
Tel. (22) 738 30 10, 600 333 287
e-mail: k.malewska@mlpgroup.com

