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Completio lokuje się w CEL HUB Łódź 

 

Firma Completio Sp. z o.o., zajmująca się kompleksową obsługą procesów logistycznych oraz 

sklepów internetowych, wynajęła blisko 11 tys. mkw. powierzchni biurowo-magazynowej w 

łódzkim Central European Logistics Hub firmy Panattoni. W transakcji najemcę 

reprezentowali Damian Kołata oraz Kamil Żach z międzynarodowej firmy doradczej Cushman 

& Wakefield. 

Dzięki stabilnym zasobom i doskonałemu zapleczu Completio oferuje profesjonalne zaplecze 

logistyczne w zakresie obsługi magazynowej, pakowania paczek, dostarczania przesyłek, obsługi 

zwrotów i wielu innych elementów obsługi biznesu e-commerce. Odpowiedzią na potrzeby firmy, 

chcącej oferować najszybsze i najbardziej elastyczne rozwiązania rynkowe, stał niecodzienny projekt 

hubu logistycznego spełniającego najwyższe wymogi techniczne – Central European Logistics HUB 

Łódź. Inwestycja Panattoni zlokalizowana jest we wschodniej części miasta, w niedużej odległości 

od centrum. 

Sami na co dzień wspieramy innych przedsiębiorców, dlatego wiemy, że dobry partner, specjalista 

w swojej dziedzinie, to fundament sukcesu. Współpraca z firmą Cushman & Wakefield jest tego 

potwierdzeniem. Otrzymaliśmy od nich opiekę i wsparcie prawne na najwyższym poziomie. Na 

każdym etapie procesu czuliśmy się dobrze zaopiekowani – mówi Piotr Piaskowski, Prezes Zarządu 

Completio. 

Zależy nam na najwyższej jakości usług i procesów logistycznych, bo tylko ona gwarantuje 

satysfakcję naszych klientów. Central European Logistics Hub to dokładnie to, czego potrzebujemy 

i, przede wszystkim, to, czego potrzebują nasi klienci. Nowoczesna powierzchnia magazynowa klasy 

A, która znajduje się na przecięciu europejskich szlaków transportowych, na pewno sprosta ich 

oczekiwaniom – dodaje Piotr Piaskowski. 

Eksperci C&W byli stroną nie tylko doradzającą w kwestii lokalizacji czy szczegółów komercyjnych, 

technicznych i prawnych umowy, lecz brali czynny udział w dyskusjach na temat szczegółów 

operacyjnych, wymagań procesowych i innowacji w zakresie wyposażenia nowoczesnego 

magazynu dla e-commerce. 

Cieszymy się niezmiernie, że mogliśmy wziąć udział w transakcji dla tak dynamicznej firmy. 

Kompleksowe usługi dla e-commerce, ogromna elastyczność i gotowość wyjścia naprzeciw 

wymagającym klientom, które charakteryzują Completio, stanowiła dla nas ciekawe wyzwanie nie 

tylko w ramach znalezienia idealnej lokalizacji, lecz przede wszystkim w zakresie rzetelnego 
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doradztwa dotyczącego wymagań technicznych i operacyjnych. Jesteśmy dumni, że Completio 

zaufało nam i mieliśmy tak duży wkład również w propozycję zastosowania innowacyjnych rozwiązań 

magazynowych, pozwalających na kompleksową usługę fulfillmentu dla dynamicznie rozwijającego 

się sektora, jakim w Polsce jest handel elektroniczny – komentuje Damian Kołata, Associate, Senior 

Business Development Manager w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, Cushman & 

Wakefield. 

Idealną lokalizację wynajętej powierzchni przez Completio potwierdza Marek Dobrzycki, Managing 

Director Panattoni: Central European Logistics HUB położony jest w centrum Polski z dostępem do 

przecięcia się europejskich szlaków wschód-zachód i północ-południe, a jej lokalizacja w granicach 

miasta ułatwia firmom prowadzenie działalności usługowej na potrzeby e-commerce’u, zaś 

pracownikom zapewnia szybki i łatwy dojazd do pracy. I dodaje: dzięki współpracy z Panattoni, firma 

Completio uzyskała elastyczne rozwiązania zarówno w ramach przygotowania powierzchni pod 

swoją działalność, jak i zabezpieczenie pod planowany przyszły wzrost operacji. 

Central European Logistics Hub Panattoni Europe to nie tylko największy kompleks logistyczny w 

Europie o planowanej powierzchni 600 000 m kw., ale również klaster biznesowy dla obecnych w 

okolicy przedsiębiorstw. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Jędrzejowskiej, tuż przy A1 – jedynej 

polskiej autostradzie o przebiegu północ-południe. Hub oddalony jest zaledwie 30 km od węzła Łódź 

Północ, który stanowi skrzyżowanie autostrad A1 i A2. Aktualnie realizacja inwestycji przekroczyła 

półmetek, a  swoje miejsce znalazły tu bardzo różne firmy, zarówno producenci sprzętu AGD, sieci 

sklepów RTV i AGD, artykułów dla dzieci i oczywiście firmy wspierające sektor e-commerce jak 

Completio. 

 
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. 53 tysięcy pracowników w 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. W 2019 roku jej przychody wyniosły 8,8 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.com lub na Twitterze: @CushWake. 

O Panattoni  

Panattoni jest europejską filią Panattoni Development Company, jednego z największych deweloperów powierzchni przemysłowych na 

świecie, prowadzącego działalność w 26 oddziałach w Ameryce Północnej i w Europie. Na Starym Kontynencie Panattoni obecne jest od 

2005 roku. Oprócz Polski swoje przedstawicielstwa ma w Wielkiej Brytanii, Czechach, Słowacji, Luksemburgu, Niemczech, Holandii i teraz 

Hiszpanii. Do tej pory spółka zrealizowała w Europie projekty o łącznej powierzchni ok. 10 milionów m kw. W ramach Panattoni działa 

struktura, dedykowana projektom dopasowanym do indywidualnych potrzeb najemców, typu build-to-suit. Wśród kluczowych klientów są 
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takie firmy jak Amazon, Arvato services Polska, Coty Cosmetics, DSV, H&M, Intermarché, Leroy Merlin, ND Logistics, Still, Schenker, 

Selgros czy Tesco. www.panattonieurope.com 
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