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Nowa edycja przewodnika Global Retail Services 
 
Warszawa, 16 sierpnia 2018 – Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield opublikowała 
kolejną edycję przewodnika Global Retail Services. Jest to narzędzie skierowane do sektora 
handlowego, przybliżające globalne i lokalne trendy na obszarach miejskich i podmiejskich. 
Przewodnik po handlu detalicznym zawiera szczegółowe informacje branżowe na temat ponad 150 
miast w 50 krajach na całym świecie.   
 
Raporty można pobrać pod adresem: http://cushwakeretail.com/global-cities-retail-guide/emea/ 
 
- Rosnący poziom wynagrodzeń i rekordowo niskie bezrobocie przekładają się na znaczny wzrost dochodu 
rozporządzalnego i na pozytywne nastroje konsumentów. Wpływa to na zwiększoną skłonność do zakupów, 
a konsumpcja gospodarstw domowych jest główną siłą napędową wysokiego wzrostu PKB. Bardzo dobra 
sytuacja ekonomiczna kraju wpływa na zainteresowanie międzynarodowych marek polskim rynkiem. 
W pierwszej połowie tego roku do Polski weszło sześć nowych marek, a kilka innych planuje wejść na rynek 
w najbliższych kilku miesiącach – powiedziała Małgorzata Dziubińska, Associate Director w Dziale 
Doradztwa i Badań Rynkowych, Cushman & Wakefield. 
 
O Cushman & Wakefield 
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) 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, wyceny i inne. Więcej informacji 

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