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Specjalistka w zakresie rozwoju środowiska pracy Despina Katsikakis 

dołącza do firmy Cushman & Wakefield 

• Kluczowe stanowisko powierzono czołowemu autorytetowi w dziedzinie rozwoju 

i transformacji środowiska pracy, a także poprawy wydajności i dobrostanu 

pracowników 

• Katsikakis doradzała największym firmom świata, w tym: Google, Unilever, BP, GSK 

i Microsoft 

• Dzięki wyjątkowej wiedzy Despina Katsikakis zapewni wsparcie zarówno najemcom 

jak i wynajmującym 

 

Londyn, 5 września 2017 r. – Despina Katsikakis, wybitna specjalistka w dziedzinie wpływu miejsca pracy na 

wydajność przedsiębiorstw dołączyła do zespołu Cushman & Wakefield. 

 

Od ponad 30 lat Despina Katsikakis odpowiada za innowacje, badania i wdrażanie nowatorskich sposobów 

organizacji miejsc pracy oraz pionierskich rozwiązań na rynku nieruchomości na całym świecie. 

 

W ramach globalnej platformy firmy Cushman & Wakefield Despina Katsikakis, obejmująca stanowisko Head 

of Occupier Business Performance, będzie służyć wiedzą na temat szybko zmieniających się warunków pracy 

oraz ich wpływu na zaangażowanie pracowników, ich wydajność oraz dobrostan (wellbeing). Czynniki te mają 

coraz większy wpływ na decyzje dotyczące najmu podejmowane przez czołowe korporacje, a dzięki szerokiej 

wiedzy i znajomości trendów w zakresie kształtowania środowiska pracy, Despina zapewni konieczne wsparcie 

nie tylko najemcom, ale – poprzez doradztwo w zakresie repozycjonowania nieruchomości w celu uzyskania 

maksymalnej efektywności – również właścicielom budynków. 

 

W dotychczasowej karierze zawodowej Despina Katsikakis doradzała największym firmom świata, między 

innymi Google, Unilever, BP, GSK i Microsoft, wskazując najlepsze sposoby realizacji celów biznesowych 

dzięki reorganizacji miejsc pracy. Odegrała kluczową rolę przy opracowywaniu koncepcji i prowadzeniu badań 

dotyczących nowatorskich obiektów komercyjnych na całym świecie, w tym powstającego w londyńskim City 

innowacyjnego budynku biurowego TwentyTwo będącego pierwszą, dużą inwestycją w Europie z certyfikatem 

WELL o powierzchni ponad 120 tys. m kw. 

 

John Forrester, dyrektor generalny firmy Cushman & Wakefield w regionie EMEA, powiedział: „Wpływ 

miejsca pracy na wydajność firmy jest obecnie kluczowym czynnikiem zarówno dla najemców, jak 
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i wynajmujących. Dzięki zatrudnieniu Despiny firma Cushman & Wakefield umacnia swoją pozycję wiodącej 

firmy doradczej świata w tym coraz istotniejszym obszarze działalności. Despina będzie współpracowała 

z naszymi klientami, aby poznać ich zmieniające się potrzeby i pomóc sformułować strategie na przyszłość.  

 

Cieszymy się, że wobec globalnego charakteru aktualnych wyzwań i szans na czele działu odpowiedzialnego 

za tę sferę naszej działalności staje tak wybitna specjalistka. Poprawa wydajności przedsiębiorstw jest jednym 

z kluczowych elementów oferty usług firmy Cushman & Wakefield w zakresie budowania strategii dla 

nieruchomości. Despina oferuje wyjątkową wiedzę, z której będą mogli skorzystać nasi klienci”.   

 

Despina Katsikakis, Head of Occupier Business Performance w firmie Cushman & Wakefield, 

powiedziała: „Niezbędna jest radykalna transformacja relacji pomiędzy inwestorami, deweloperami i 

najemcami nieruchomości, służąca wspieraniu daleko idących zmian dotyczących metod pracy i priorytetów 

biznesowych. Firmy są w coraz większym stopniu zainteresowanie przyciąganiem utalentowanych 

pracowników, zwiększaniem ich zaangażowania i wydajności oraz zapewnieniem warunków, które sprzyjają 

dobremu samopoczuciu, a nie tylko ograniczaniem kosztów nieruchomości. 

 

Korzystając z globalnej wiedzy i znajomości branży pomogę kreować nowe szanse w oparciu o holistyczne 

podejście, dostosowując nieruchomości do priorytetów korporacyjnych, ułatwiając firmom poruszanie się 

w skomplikowanej rzeczywistości biznesowej umożliwiając im uzyskanie wymiernych korzyści i budowanie 

wartości. 

 

Jestem zaszczycona, że dołączam do tak innowacyjnej i dynamicznie działającej firmy jak Cushman 

& Wakefield.”. 

 

James Maddock, dyrektor działu globalnej obsługi najemców w regionie EMEA firmy Cushman 

& Wakefield, powiedział: „Despina to niedościgniony autorytet w swojej dziedzinie. Posiada wyjątkową wiedzę 

w zakresie zapewnienia dobrostanu w miejscu pracy. Ze względu na zmieniające się sposoby wykonywania 

pracy i rywalizację o najbardziej utalentowanych pracowników we wszystkich sektorach, firmy coraz częściej 

zdają sobie sprawę z tego, że zmieniają się także oczekiwania pracowników dotyczące środowiska pracy. 

Despina będzie zapewniać strategiczne doradztwo kadrze kierowniczej wyższego szczebla firm będących 

naszymi klientami, koncentrując się na ich potrzebach.” 

 

Przed rozpoczęciem współpracy z Cushman & Wakefield, Katsikakis pełniła funkcję prezesa międzynarodowej 

firmy doradczej DEGW oraz starszego wiceprezesa ds. globalnych rozwiązań korporacyjnych w AECOM. Była 

także tymczasowym globalnym dyrektorem ds. organizacji miejsc pracy w firmie Barclays oraz niezależnym 

doradcą wielu międzynarodowych klientów korporacyjnych i inwestorów w nieruchomości. Zasiada także 
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w radzie doradczej firmy Delos, która stworzyła koncepcję Wellness Real Estate oraz opracowała WELL 

Building Standard. Katsikakis publikuje, prowadzi wykłady i szkolenia na całym świecie. 

 

Raport „Well Workplace” przygotowany przez firmę Cushman & Wakefield dostępny jest na stronie: 

http://cushwk.co/wellbeing 

 

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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