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W pół roku Cushman & Wakefield wynajął prawie 10 tys. mkw.  
dla funduszu Pradera European Retail Parks 

 
Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield od maja ubiegłego roku jest wyłącznym 
agentem komercjalizującym cztery obiekty handlowe, należące do funduszu Pradera European Retail 
Parks w Polsce. Prowadzące projekt ekspertki, Edyta Paszkowska i Marta Słysz, pozyskały nowych 
najemców i pośredniczyły w przedłużeniu umów najmu w HOMEPARK Targówek wraz z Domoteką, 
HOMEPARK Janki, HOMEPARK Rawa i HOMEPARK Franowo na łączną powierzchnię wynoszącą 
prawie 10 000 mkw.  
 
Sukcesem zakończyły się 34 transakcje, przy czym aż 21 umów zostało podpisanych w Domotece i 
HOMEPARK Targówek. Wśród nowych, lub przedłużających swoje umowy, najemców znaleźli się m.in.: JMB, 
Joop, Sony, Asymetria Design, Hurom, Natuzzi, Willow House, Artdeco, Nolte, Novelle, Bizzarto, Noti, Aleotti, 
Senpo, Parkiet Studio, Rossmann Retrowood, Pan Materac, Hastens czy Świat Dziecka. 
 
- Domoteka to unikalne miejsce na mapie Warszawy, a wraz z HOMEPARK Targówek tworzy centrum 
meblowe o zasięgu regionalnym, oferujące szeroki asortyment artykułów wyposażenia i wykończenia wnętrz. 
Klienci i architekci mogą wybierać meble oraz dodatki zaprojektowane i wykonane zgodnie z najnowszymi 
trendami wzornictwa – mówi Marta Słysz Associate w dziale powierzchni handlowych Cushman &Wakefield.  
 
W parku handlowym HOMEPARK Janki, w którym kluczowymi najemcami są: Rossman, Komfort, Komfort 
Łazienki, Kwiaciarnia EM, Elen Meble, JMB, Chairman, Vision Express i Rust, sfinalizowano łącznie 9 
transakcji (w tym przedłużeń umów). 
 
Powierzchnia wszystkich obiektów handlowych, komercjalizowanych przez międzynarodową firmę doradczą 
Cushman & Wakefield to ponad 100 000 mkw.  
 
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. Więcej informacji na stronie www.cushmanwakefield.pl oraz na Twitterze: @CushWakeCE. 
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