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Cushman & Wakefield otwiera biuro działu Project & Development 
Services we Wrocławiu 

 
Ze względu na rosnące zainteresowanie rynku i coraz większą liczbę projektów realizowanych we 
Wrocławiu i okolicach, dział Project & Development Services międzynarodowej firmy doradczej 
Cushman & Wakefield w Polsce po raz pierwszy w historii rozbudowuje swoje struktury poza 
Warszawą. Lokalna siedziba działu powstanie we Wrocławiu. Jednocześnie, z dniem 1 maja br. do firmy 
na stanowisku project managera dołączył Piotr Piprek, doświadczony specjalista w dziedzinie usług 
budowlanych i zarządzania obiektami. 
 
Piotr Piprek ma ponad 10-letnie doświadczenie w realizacji projektów budowlanych zarówno w Polsce, jak i na 
rynkach zagranicznych (Niemcy, Austria, Grecja), w tym w zakresie projektowania oraz utrzymania ruchu. Jest 
ekspertem od rynku wrocławskiego i rynku dolnośląskiego, na których odpowiadał za prowadzenie projektów 
dla firm takich jak Amrest, Santander Bank, Invest Bank, Expander Cynamon Canteen i Starbucks. Piotr 
posiada bogatą wiedzę i umiejętności w dziedzinie zarządzania projektami, optymalizacji kosztów, zarządzania 
komunikacją i wykonawcami. Poprzednio pracował w firmach CBRE, Credit Suisse i Skanska Property Poland. 
 
Andrew Frizell, Partner, dyrektor działu Project & Development Services na region Europy Środkowo-
Wschodniej, Cushman & Wakefield, powiedział: „Bardzo się cieszymy, że Piotr dołącza do naszej firmy jako 
pierwszy project manager poza Warszawą. W ostatnich latach nasz dział rozwijał się bardzo dynamicznie, a 
otwarcie biura we Wrocławiu to dla nas naturalny, kolejny krok do tego, aby być bliżej naszych klientów i ich 
projektów. Piotr wnosi bogate doświadczenie i doskonale zna lokalny rynek. Dzięki jego wsparciu planujemy 
kontynuować rozwój działalności w pełni wykorzystując naszą obecność na tym rynku”. 
 
Piotr Piprek, project manager, dział Project & Development Services, Cushman & Wakefield, powiedział: 
„Cushman & Wakefield to firma ciesząca się dużym prestiżem na całym świecie i działająca zgodnie z 
najwyższymi standardami jakości. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w kilku firmach i bardzo cenię sobie 
pracę w międzynarodowej i profesjonalnej organizacji, która stwarza wiele możliwości rozwoju i wspiera 
pracowników na ścieżce kariery. Miałem już szansę poznać kilka osób z mojego nowego zespołu, który tworzą 
pełni entuzjazmu eksperci w swoich dziedzinach. Jestem przekonany, że moje doświadczenie w zakresie 
zarządzania obiektami będzie pomocne, zwłaszcza na etapie realizacji i przekazywania powierzchni”. 
 
O Cushman & Wakefield 
Cushman & Wakefield jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera 

najemców i właścicieli nieruchomości w realizacji ich planów biznesowych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm 

doradczych na rynku nieruchomości oraz zatrudnia 48 tysięcy pracowników w ok. 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2017 roku 

jej przychody wyniosły 6,9 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, 

obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, doradztwo i inne. Więcej 

informacji na stronie www.cushmanwakefield.pl oraz na Twitterze: @CushWakeCE 
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