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Firma Cushman & Wakefield odpowiedzialna za zarządzanie projektem i 
kosztami dla marki KappAhl i Newbie w Galerii Północnej 

 
Dział Project & Development Services międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield był 
odpowiedzialny za nadzór nad przebiegiem inwestycji budowlanej oraz kontrolę kosztów przy pracach 
wykończeniowych w nowych sklepach marki KappAhl oraz Newbie w nowo otwartej Galerii Północnej.  
 
Prace międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield obejmowały negocjacje załączników 
technicznych umów najmu, koordynację prac projektowych, przygotowanie przetargu na generalnego 
wykonawcę, nadzór nad pracami wykończeniowymi oraz koordynację bezpośrednich dostawców KappAhl, a 
także przeprowadzenie odbioru prac budowlanych zarówno z wynajmującym, jak i najemcą. Za zarządzanie 
projektem po stronie Cushman & Wakefield odpowiedzialny był Marcin Golly (Associate Director), a za 
zarządzanie kosztami oraz budżetem Senan Corbet (dyrektor ds. zarządzania kosztami). Wcześniej firma 
Cushman & Wakefield doradzała firmie KappAhl w transakcji wynajmu powierzchni handlowej dla obu sklepów. 
 
KappAhl to szwedzka sieć odzieżowa oferująca modne ubrania dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Obok kolekcji w 
standardowych rozmiarach, firma oferuje również ubrania dla pań plus size. KappAhl sprzedaje także wysokiej 
jakości odzież dla dzieci i niemowląt pod marką Newbie. Sklep Newbie jest pierwszym butikiem dla dzieci 
otwartym pod tą marką w Polsce. 
 
- Przez ostatnie 24 miesiące zespół ds. project & development services przechodził restrukturyzację, która 
okazała się ogromnym sukcesem. W rezultacie klient reprezentujący uznane światowe marki zdecydował się 
na współpracę z naszą firmą. Praca przy tym projekcie była dla nas przyjemnością, tym bardziej, że mogliśmy 
przyczynić się do wzmocnienia wizerunku marki KappAhl i stworzyć pierwszy w Polsce sklep marki Newbie – 
powiedział Andrew Frizell, Partner, Dyrektor Działu Project & Development Services, 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 
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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