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Joanna Sinkiewicz Partnerem w Cushman & Wakefield 

 
Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield ogłosiła nominacje 53 nowych Partnerów w 

regionie EMEA. W polskim oddziale firmy awans otrzymała Joanna Sinkiewicz reprezentująca dział 
powierzchni przemysłowych i logistycznych.   
 

Joanna jest Dyrektorem ds. Kluczowych Klientów i Reprezentacji Najemców w dziale Powierzchni 
Przemysłowych i Logistycznych w Cushman & Wakefield. Odpowiada za utrzymanie relacji i współpracę z 
kluczowymi klientami, koordynuje projekty prowadzone dla najemców na terenie całego kraju. Joanna ma 

wieloletnie doświadczenie we współpracy z najemcami z różnych branż, są wśród nich operatorzy logistyczni, 
firmy dystrybucyjne, sieci sklepów, klienci farmaceutyczni, przedstawiciele sektora sprzedaży internetowej oraz 
firmy produkcyjne. Doświadczenie zawodowe w sektorze nieruchomości zdobywała m.in. w firmie Pinnacle 

Poland (obecnie PointPark Properties) oraz w firmie DTZ. 
 
- Kandydat na stanowisko Partnera musi spełnić wiele wymagań. W tym wąskim gronie znajdują się liderzy, 

którzy potrafią inspirować oraz wspierać swoje zespoły do osiągania coraz lepszych wyników. Cieszę się, że 
Joanna została mianowana na nowe stanowisko. Ta nominacja jest wyrazem uznania jej znaczącego wkładu 
w rozwój firmy. Życzę jej kolejnych sukcesów – mówi Charles Taylor, dyrektor biura Cushman & Wakefield w 

Polsce. 
 
 

O Cushman & Wakefield 
Cushman & Wakefield jest w iodącą na św iecie f irmą św iadczącą usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów  w  
podejmow aniu decyzji w pływających na sposób, w  jaki ludzie pracują, robią zakupy i spędzają w olny cz as. Dogłębna znajomość rynków 
lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także w ykorzystanie unikalnej platfo rmy 

now oczesnych rozwiązań, pozwalają najemcom i inw estorom na optymalizację w artości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do 
grupy najw iększych f irm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na św iecie. Jej przychody są szacowane na 6 mld USD. Do 
najw ażniejszych usług św iadczonych przez f irmę należą pośrednictwo w  w ynajmie pow ierzchni, kompleks ow e zarządzanie 
nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałow ych, zarządzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców , 

zarządzanie inwestycjami i aktyw ami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inw estycji dewe loperskich, reprezentacji 
najemców , w yceny i doradztwa. W 2017 roku f irma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie sw ojej działalności – od 100 lat pomaga 
klientom w  osiąganiu celów  biznesowych. Więcej informacji na stronach www.cushwakecentennial.com   
i w ww.cushmanwakefield.com oraz na Tw itterze: @CushWake. 
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