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Dyskret Polska sprzedaje Vinci Office Center 
 
Dyskret Polska, reprezentowany przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield, 
sfinalizował sprzedaż Vinci Office Center w Krakowie. 
 
Vinci Office Center to nowoczesny biurowiec klasy A przy ul. Opolskiej w Krakowie. Wybudowany w 2010 roku 
budynek, oferuje 20 400 metrów kw. powierzchni biurowej wyposażonej w najnowocześniejsze systemy 
telekomunikacyjne i bezpieczeństwa. Vinci Office Center położone jest w doskonałej lokalizacji, co pozwala na 
łatwy i szybki dojazd do krakowskiego lotniska, centrum miasta, a także dworca kolejowego. W bezpośrednim 
sąsiedztwie CBV znajdują się również ogólnodostępny parking oraz przystanki autobusowe.  
 
W 2011 roku Vinci Office Center otrzymało nagrodę w konkursie „Budowa Roku 2010” organizowanym przez 
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) przy współpracy Ministerstwa Infrastruktury oraz 
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w kategorii „Obiekty użyteczności publicznej”. 
 
Dyskret Polska to polskie przedsiębiorstwo, rynkowy lider we wdrażaniu nowych technologii zintegrowanych 
systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS), działające na rynku systemów bezpieczeństwa od ponad 25 
lat. Firma świadczy usługi jako generalny wykonawca i podwykonawca całych inwestycji. 
 
Działając w imieniu Dyskret Polska, Marcin Kocerba, Starszy Konsultant, Soren Rodian Olsen, Partner oraz 
Michał Wachowicz, Konsultant w dziale Rynków Kapitałowych Cushman & Wakefield, byli odpowiedzialni za 
planowanie, obsługę i sfinalizowanie transakcji. 
 
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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