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Cushman & Wakefield reprezentuje Mary Kay Cosmetics na warszawskim 
rynku magazynowym 
 
Warszawa, 21 grudnia 2018 –  Międzynarodowy producent kosmetyków Mary Kay Cosmetics Polska 
podpisał umowę najmu 1 380 mkw. powierzchni biurowo-magazynowej w centrum logistycznym Gate 
One Business Park w Warszawie. Właścicielem obiektu jest Pershore Sp z o.o. W transakcji najemcę 
reprezentowała międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield. 
 
Mary Kay to międzynarodowy producent ponad 200 wysokiej jakości produktów do pielęgnacji skóry oraz 
kosmetyków kolorowych i zapachów. Firma powstała w 1963 roku w Dallas, w stanie Texas, w Stanach 
Zjednoczonych, a od 2003 roku marka obecna jest w Polsce. Produkty Mary Kay dostępne są w ponad 35 
krajach na pięciu kontynentach. 
 
- Dziękuję za zaufanie firmy Mary Kay i wybór firmy Cushman & Wakefield przy renegocjacjach umowy najmu. 
Cele zostały zrealizowane, współpraca z właścicielem przyniosła pomyślne rozwiązania – powiedziała 
Urszula Duval Rasmussen, Starszy Negocjator w dziale powierzchni przemysłowych i logistycznych w 
Cushman & Wakefield. 
 
Gate One Business Park to nowoczesne, funkcjonalnie zaprojektowane centrum logistyczne klasy A, oferujące 
moduły biurowe i magazynowe o całkowitej powierzchni wynoszącej 19 100 mkw., w tym 15 620 mkw. 
powierzchni magazynowej. Obiekt położony jest w odległości ok. 7 km od centrum Warszawy i 6 km od 
międzynarodowego lotniska im. F. Chopina, w pobliżu drogi krajowej nr 8 / trasy europejskiej E67 (Białystok-
Warszawa-Wrocław) oraz drogi krajowej nr 7 / trasy europejskiej E77 (Gdańsk-Warszawa-Kraków). Projekt 
jest zarządzany przez Savills Investment Management w imieniu jednego z inwestorów azjatyckich. 
 
 
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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