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Cushman & Wakefield wprowadza VMA Polska do Hillwood Park 

Wrocław 
 

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield reprezentowała VMA Polska w transakcji 
najmu blisko 3900 m kw. powierzchni magazynowo-produkcyjnej we wrocławskim Hillwood Park 
Wrocław I Bis. 
 
VMA Polska Sp. z o.o. należy do Grupy VMA – belgijskiej firmy będącej liderem w dziedzinie elektrotechniki, 
oferującej kompleksowe rozwiązania w zakresie instalacji elektrotechnicznych i technologicznych, 
„od instalacji średniego napięcia po sieci logiczne” na potrzeby automatyki przemysłu i budownictwa.  
 
- Hillwood Park Wrocław I Bis to nowoczesny park logistyczny położony w Bielanach Wrocławskich, 
w sąsiedztwie autostrady A4 oraz węzła komunikacyjnego „Bielany Wrocławskie”. Oferuje łącznie 34 000 m 
kw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, która została dostosowana zgodnie z najwyższymi standardami 
wynikającymi z naszych potrzeb - firmy produkującej szafy elektryczne i podzespoły – mówi Robby 
Bosgaerd, Prokurent VMA Polska Sp. z o.o. 
 
- Jest nam niezmiernie miło, iż firma VMA Polska Sp. z o.o. podpisała z nami długoterminową umowę najmu 
powierzchni magazynowej. Jest to dowód na to, iż nasze oferty dostosowywane są do potrzeb naszych 
klientów oraz że świadczymy usługi na najwyższym poziomie – mówi Jan Kaliński, Business Development 
Director, Hillwood Polska. 
 
- Po długotrwałym procesie i wielu szczegółowych analizach najlepszy i najbliższy oczekiwaniom najemcy 
okazał się Hillwood Park Wrocław I Bis. Najważniejsze atuty tego Parku to znakomita lokalizacja oraz 
możliwość dostosowania powierzchni pod katem technicznym do wymagań VMA – dodaje Joanna 
Sinkiewicz, Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych Cushman & Wakefield 
w Polsce. 
 
 
O Cushman & Wakefield 
Cushman & Wakefield jest wiodącą na świecie firmą świadczącą usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w 
podejmowaniu decyzji wpływających na sposób, w jaki ludzie pracują, robią zakupy i spędzają wolny czas. Dogłębna znajomość rynków 
lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy 
nowoczesnych rozwiązań, pozwalają najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy 
do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody są szacowane na 6 mld USD. 
Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarządzanie 
nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarządzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, 
zarządzanie inwestycjami i aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, 
reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 
lat pomaga klientom w osiąganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach www.cushwakecentennial.com 
i www.cushmanwakefield.com oraz na Twitterze: @CushWake. 
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