
 

Dodatkowe informacje: 

Eliza Bingül 
Cushman & Wakefield  
Tel: + 48 22 820 20 20; 532 115 631 
e-mail: media.poland@cushwake.pl 

 

 

Piotr Sutkowski 
First Public Relations  
Tel: +48 22 88 00 417; 509 524 876  
e-mail: media.poland@cushwake.pl 
 

Marek Czarski 
First Public Relations  
Tel: +48 22 88 00 706; 502 502 432 
e-mail: media.poland@cushwake.pl 

 
 

 

 

Polycom w Metropolitan 
 
Warszawa, 14 września 2018 – Polycom, producent i dostawca najnowszych rozwiązań w dziedzinie 
komunikacji, wynajął biuro o powierzchni 1 000 m kw. w warszawskim budynku Metropolitan. 
Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield była odpowiedzialna za reprezentację najemcy 
podczas procesu poszukiwania nowego biura oraz negocjacji. 
 
Metropolitan to jedna z ikon Warszawy. Budynek ten, zlokalizowany w prestiżowym sąsiedztwie Parku 
Saskiego, Teatru Narodowego oraz Hotelu Europejskiego, oferuje 38 tys. m kw. powierzchni biurowo-
handlowej. Jego charakterystycznym elementem jest wewnętrzy dziedziniec z fontanną. Obiekt powstał w 2003 
roku, a jego projektantem jest sir Norman Foster. 
 
- Metropolitan to jedna z wizytówek współczesnej Warszawy. Oprócz oczywistego atutu, jakim jest lokalizacja 
obiektu, użytkownicy biur doceniają bliskość parku Saskiego i Krakowskiego Przedmieścia, które sprzyjają 
organizowaniu czasu wolnego po godzinach pracy – powiedział Paweł Strzemecki, Associate, Office 
Agency, Cushman & Wakefield. 
 
Polycom to amerykańska korporacja, która rozwija technologie komunikacji wideo i głosowej. Firma zatrudnia 
około 3 800 pracowników i osiąga roczne przychody przekraczające 1,5 miliarda USD. Firma współpracuje 
łącznie z około 415 000 klientami i jest to największa na świecie firma w swojej branży. 
 
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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