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Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield wprowadza 
Conectys do Polski 
 
Warszawa, 27 grudnia 2018 – Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield, wspólnie z 
partnerem strategicznym polskim startupem ShareSpace, reprezentowała firmę Conectys w 
pozyskaniu elastycznej powierzchni biurowej zlokalizowanej w budynku Maraton Office Building 
początkowo dla 100 pracowników. Oficjalne otwarcie biura nastąpiło 30 listopada 2018. Za transakcję 
z ramienia Cushman & Wakefield odpowiadali lokalni agenci Zuzanna Krech i Grzegorz Bobrowski. 
Operatorem przestrzeni biurowo-co-workingowej w Maraton Office Building jest firma Business Link. 
 
Conectys to firma mająca swoją siedzibę główną w Bukareszcie, świadczy usługi outsourcingowe i wsparcie 

techniczne całą dobę w 35 językach. Firma zatrudnia ponad 1000 pracowników, a biuro w Polsce jest 

dziewiątą lokalizacją na świecie po Rumunii, Belgii, Tajwanie, Filipinach, Turcji i USA. 

Biuro Conectys mieści się w biurowcu Maraton Office Building przy ul. Królowej Jadwigi 43 w południowej 
części Poznania, niedaleko Starego Miasta. Budynek oferuje 21 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej 
klasy A oraz 3,2 tys. powierzchni handlowo-usługowej, ponad 300 miejsc parkingowych (część 
przystosowanych dla aut elektrycznych) oraz ponad 130 miejsc parkingowych dla rowerów. Maraton Office 
Building uzyskał certyfikat LEED na poziomie Gold.  
 
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  

-KONIEC- 

 

 
 

mailto:media.poland@cushwake.pl
mailto:media.poland@cushwake.pl

