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Dział Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych  

Cushman & Wakefield po raz trzeci z nagrodą CEE Manufacturing 

Excellence Award 

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield otrzymała nagrodę w kategorii „Doradztwo na 

rzecz klientów korporacyjnych w sektorze nieruchomości” podczas piątej gali CEE Manufacturing 

Excellence Awards organizowanej przez EuropaProperty.com i CEO Manufacturing Magazine.  

Tegoroczne nagrody CEE Manufacturing Excellence Awards 2017 przyznano w siedmiu kategoriach 

dotyczących sektora przemysłowego: Innowacyjność w produkcji, Doskonałość w zarządzaniu, Informatyka  

w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska, Biznes i nauka, Nagroda 

główna – Producent Roku, Światowa produkcja towarów luksusowych. Nowo uwzględnionymi sektorami były 

m.in.: przemysł lekki i ciężki, spożywczy, FMCG, SME, przemysł montażowy, sektory wyspecjalizowane  

i przemysł odzieżowy. 

- Bardzo się cieszymy, że ponownie otrzymaliśmy nagrodę dla najlepszej firmy doradczej na rynku 

nieruchomości komercyjnych. Ta nagroda jest dla nas najlepszym dowodem zaufania klientów, którym 

doradzamy i ułatwiamy pozyskiwanie powierzchni przemysłowo-logistycznych niezbędnych do dalszego 

rozwoju działalności w sektorze produkcyjnym, zarówno w Polsce, jak i w całym regionie Europy Środkowo-

Wschodniej. – mówi Tom Listowski, Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych 

Cushman & Wakefield w Polsce, odpowiedzialny za relacje z klientami korporacyjnymi w regionie CEE.  

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 22 czerwca w hotelu Intercontinental w Warszawie. 

 
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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