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ECO-TECHNILIN najemcą w SEGRO Industrial Park Tychy 1 

 
Cushman & Wakefield reprezentował ECO-TECHNILIN w transakcji najmu ponad 5 000 mkw. 
powierzchni magazynowo-produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym w SEGRO Industrial Park 
Tychy 1 oraz wprowadził firmę do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
 
ECO-TECHNILIN to francuski lider wyspecjalizowany w przetwarzaniu naturalnych włókien i produkcji 
elementów wyposażenia przeznaczonych głównie dla przemysłu samochodowego. Firma dotychczas 
prowadziła swoją działalność na terenie Francji i Wielkiej Brytanii. 
 
SEGRO Industrial Park Tychy 1 to park magazynowy oferujący prawie 56 000 mkw. nowoczesnej powierzchni 
produkcyjnej i magazynowej. Zlokalizowany jest 6 km od centrum Tychów, w pobliżu drogi krajowej nr 44 
(Gliwice-Kraków) i drogi ekspresowej S1 / trasy Europejskiej E75 (Toruń-Łódź-Tychy). 
 
- ECO-TECHNILIN to kolejna spółka reprezentująca historycznie związany ze Śląskiem przemysł 
motoryzacyjny, która dołącza do grona klientów SEGRO w Tychach. Firma zajęła ostatnią wolną powierzchnię 
w SEGRO Industrial Park Tychy 1 – tym samym park jest obecnie w pełni wynajęty. Nowym klientom z branży 
samochodowej, jak i z innych sektorów, możemy zaoferować nowoczesne powierzchnie magazynowe oraz 
produkcyjne w naszym nowym parku Tychy 2, jak i w  parku w Gliwicach, gdzie od ręki dostępne są moduły 
już od dwóch tysięcy do nawet kilkunastu tysięcy mkw. – mówi Joanna Janiszewska, Dyrektor Regionalny 
SEGRO. 
 
- Podczas tej transakcji reprezentowaliśmy klienta, który dopiero rozpoczyna swoją działalność operacyjną 
w Polsce. Szukaliśmy wspólnie rozwiązania nie tylko w kontekście najlepszej powierzchni, ale również 
wspomagaliśmy ECO-TECHNILIN w procesie uzyskania pozwolenia strefowego – mówi Joanna Sinkiewicz, 
Partner w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w Cushman & Wakefield.  
 
- Obecność centrum logistycznego na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefie Tyskiej 
było dodatkowym atutem przy wyborze lokalizacji przez Eco-Technilin. Inwestorzy prowadzący tu swoją 
działalność mają możliwość skorzystania z przywilejów podatkowych. Jako Cushman & Wakefield 
kompleksowo przeprowadzamy proces uzyskiwania zezwoleń w Specjalnych Stefach Ekonomicznych. 
W szczególności doradzamy przy kompletowaniu dokumentacji, a także pomagamy dostosować zakres, 
scenariusz oraz wartość projektu do możliwości realizacji i obowiązującego harmonogramu, co pozwala na 
optymalizację przepływów finansowych oraz dalszy rozwój przedsięwzięcia – dodaje Michał Sikora, konsultant 
ds. gruntów, spraw technicznych i Specjalnych Stref Ekonomicznych w dziale powierzchni przemysłowych 
i logistycznych firmy Cushman & Wakefield. 
 
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 
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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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