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Displate rozwija działalność w Markach 
 
Warszawa, 18 kwietnia 2019 r. – Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield reprezentowała 
Displate w transakcji najmu powierzchni magazynowo-biurowej o powierzchni ponad 2 300 mkw. w 
parku magazynowym Hillwood Marki I pod Warszawą.  
 
Displate to platforma e-commerce zrzeszająca artystów z całego świata. To miejsce stworzone z myślą o 
twórcach i wielbicielach sztuki, w którym artyści mają szansę pokazać swoje najlepsze prace, a nasi klienci w 
łatwy sposób znaleźć wzory idealne dla siebie. Nasze plakaty drukujemy na metalu, a następnie wysyłamy do 
naszych odbiorców na całym świecie. Każdy sprzedany plakat to prowizja dla twórcy, uśmiech na twarzy klienta 
oraz 10 posadzonych drzew - zgodnie z naszą misją działania na rzecz odnowy środowiska i odbudowy 
równowagi ekologicznej. 
 
Hillwood Marki I to park magazynowo-przemysłowy, znajdujący się ok. 15 km od centrum Warszawy, o 
powierzchni 93 800 mkw. Park Hillwood Marki I obejmuje cztery nowoczesne budynki wyposażone w 
oświetlenie LED, doki z ochronnymi kołnierzami i hydraulicznymi podnośnikami, rampy najazdowe 
umożliwiające dostęp do wnętrza magazynów samochodem dostawczym, jak również komunikację wózków 
widłowych pomiędzy placem manewrowym a magazynem oraz obszerny parking dla pracowników i gości. 
Centrum zlokalizowane jest w pobliżu trasy ekspresowej S8 (Wrocław – Białystok) oraz autostrady A2. 
 
- Zapotrzebowanie na usługi drukarskie firmy Displate spowodowało, że klient zdecydował się na rozwój swojej 
działalności w Polsce. Nowa większa powierzchnia klasy A została dostosowana do potrzeb najemcy, które 
pozwolą mu na zwiększenie możliwości produkcyjnych. Podpisanie umowy przez firmę Displate w Hillwood 
Marki I to klasyczna transakcja typu win-win. Najemca wprowadzi się do nowoczesnej powierzchni klasy A, 
która była jednym z głównych kryteriów wyboru nowej lokalizacji. Dodatkowo Hillwood Marki I znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie siedziby głównej najemcy - powiedziała Renata Krzyżanowska, Starszy 
Negocjator w dziale powierzchni przemysłowych i logistycznych w Cushman & Wakefield. 
 
 
O Cushman & Wakefield 
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli 

nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia 

ok. 51 tysięcy pracowników w 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2018 roku jej przychody wyniosły 8,2 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 można uzyskać na 

stronie: www.cushmanwakefield.pl lub na Twitterze: @CushWakeCE 
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