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Cushman & Wakefield nawiązuje współpracę z Plug and Play 

Cushman & Wakefield głównym partnerem założycielskim platformy Plug and Play Real 

Estate & Construction 

CHICAGO, 3 grudnia 2018 – Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) 

poinformowała  o nawiązaniu współpracy z Plug and Play, globalną platformą innowacji i programów 

akceleracyjnych dla startupów. Cushman & Wakefield jest głównym partnerem założycielskim Plug and Play 

Real Estate & Construction.  

Platforma Plug and Play powstała w 2006 roku. Umożliwia najlepszym startupom i największym firmom z całego 

świata nawiązywanie współpracy w ramach branżowych programów akceleracyjnych. Uruchomiony w bieżącym 

roku program Plug and Play Real Estate & Construction powstał na bazie jednego z najstarszych i najbardziej 

udanych programów w zakresie Internetu Rzeczy (Internet of Things). 

- Dzięki połączeniu międzynarodowych platform innowacji Plug and Play w Chinach, Japonii, USA, Francji, 

Niemczech i na Bliskim Wschodzie oraz zasięgu firmy Cushman & Wakefield, globalnego lidera w branży 

nieruchomości, budujemy największą i najbardziej innowacyjną platformę na świecie. Bardzo się cieszymy z 

nawiązania współpracy z Cushman & Wakefield, której celem będzie tworzenie kolejnych innowacji w tym 

sektorze. Pilotowanie nowych technologii na różnych kontynentach i wdrażanie najlepszych rozwiązań umożliwi 

kreowanie wartości dla przedsiębiorców, startupów, a także dla Cushman & Wakefield i Plug and Play, a przede 

wszystkim dla właścicieli nieruchomości i korporacji - mówi Saeed Amidi, Dyrektor Generalny Plug and Play. 

Firma Cushman & Wakefield będzie współpracowała jako partner założycielski ze startupami Plug and Play, 

koncentrując się na swojej głównej misji, czyli dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań dla najemców i właścicieli 

nieruchomości na każdym etapie funkcjonowania budynków komercyjnych.  

Źródło: Cushman & Wakefield 

 

O Plug and Play  

Plug and Play to globalna platforma innowacji z siedzibą w Dolinie Krzemowej. Stworzyła programy akceleracyjne, usługi w 

zakresie innowacji dla firm oraz własny fundusz venture capital, aby przyspieszyć postęp technologiczny. Od czasu 

powstania platformy w 2006 roku rozszerzyła swoje programy na cały świat. Plug and Play jest obecna w ponad 20 miejscach 

na całym globie, zapewniając startupom niezbędne środki do osiągnięcia sukcesu w Dolinie Krzemowej i innych 

lokalizacjach. We współpracy z ponad 10 tys. startupów i 280 oficjalnymi partnerami korporacyjnymi platforma Plug and Play 
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stworzyła swoisty ekosystem dla rozwoju nowych firm z wielu sektorów gospodarki. Zapewnia aktywne inwestowanie przy 

udziale 200 największych inwestorów kapitałowych z Doliny Krzemowej oraz organizuje co roku ponad 700 eventów 

networkingowych. Firmy związane z platformą Plug and Play pozyskały finansowanie w wysokości ponad 7 mld USD, a 

wśród nich znalazły się tak znane podmioty jak Danger, Dropbox, Lending Club i PayPal. Więcej informacji na stronie 

www.plugandplaytechcenter.com 

 

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.com oraz na Twitterze: @CushWake 
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