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Horizon Plaza z nowym agentem 
 
Warszawa, 4 grudnia 2018 – Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield została jedynym 
podmiotem odpowiedzialnym za komercjalizację powierzchni biurowej w budynku Horizon Plaza na 
warszawskim Mokotowie na zasadzie wyłączności. 
 
 
Horizon Plaza to warszawski kompleks biurowy zlokalizowany przy ulicy Domaniewskiej 39A na Mokotowie. 
Budynek oferuje 35 000 mkw. powierzchni najmu, a powierzchnia typowego piętra to 2500 mkw. Obiekt 
posiada dwupoziomowy garaż podziemny, parking dla rowerów oraz prysznice dla rowerzystów. W jego 
pobliżu znajduje się m.in. centrum handlowe, uczelnia wyższa, restauracje i kantyny, hotele, klinika medycyny 
estetycznej, sklepy spożywcze oraz bankomat. Dodatkowym atutem biurowca jest również jego lokalizacja, z 
dostępem do bardzo dobrze rozwiniętej sieci komunikacyjnej, ścieżek rowerowych, metra i Szybkiej Kolei 
Miejskiej. 
 
- Ze względu na ograniczoną obecnie podaż powierzchni biurowej w Warszawie, firmom zainteresowanym 
relokacją polecamy rozważenie Mokotowa – Służewca. To bardzo ciekawa lokalizacja oferująca szereg 
udogodnień dla najemców. Dzielnica przechodzi szereg zmian infrastrukturalnych, dzięki czemu coraz bardziej 
zyskuje na znaczeniu – mówi Dawid Wątorski, Associate w dziale powierzchni biurowych, Cushman & 
Wakefield. 
 
- Horizon Plaza jest kompleksem biurowym najwyższej klasy. Mamy nadzieję, że oprócz bardzo dobrej 
lokalizacji, firmy dostrzegą także zalety niezwykle funkcjonalnej przestrzeni, w której dobrze się pracuje. 
Horizon Plaza to nasz drugi projekt na wyłączność, który będziemy komercjalizować na zlecenie firmy Union 
Investment – dodaje Marcin Górski, Starszy Negocjator w dziale powierzchni biurowych, Cushman & 
Wakefield. 
 
Właścicielem kompleksu Horizon Plaza jest fundusz nieruchomości zarządzany przez Union Investment. 
 
 
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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