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Erum Group wkracza do Polski i otwiera centrum logistyczne 

 
Trójmiasto (xx May 2020 r.) – Hiszpańska firma Erum Group rozszerza swoją obecność w Europie i właśnie 
otworzyła centrum logistyczne w Gdańsku o powierzchni blisko 5.000 mkw. W negocjacjach najemcę 
reprezentowała firma doradcza Cresa.  
 
Erum Group to międzynarodowa grupa z kapitałem hiszpańskim zajmująca się produkcją wieszaków i 
innych wyrobów z tworzyw sztucznych, recyklingiem tworzyw sztucznych i gospodarką odpadami. Firma 
opiera się wyłącznie na produkcji w swoich fabrykach. Posiada sieć logistyczną, która wkrótce będzie 
obecna w ponad 69 krajach na całym świecie. Działalność Erum Group zakłada zmniejszenie zużycia 
tworzyw sztucznych i surowców pierwotnych na rzecz produkcji w obiegu zamkniętym w sposób 
pozwalający na ponowne użycie i recykling. Opracowany przez Erum Group system PlasticLoop umożliwia 
przedłużenie żywotności plastiku z zachowaniem jego właściwości. Firma prowadzi pionierski projekt RTS 
„Return to the source” dotyczący recyklingu tworzyw sztucznych, w którym projektowanie, procesy 
produkcyjne i logistyka są planowane w sposób zrównoważony. Każdy z procesów ma na celu 
zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2.  
 
Centrum logistyczne firmy Erum Group zostało otwarte w parku magazynowym przy ul. Bysewskiej 1 w 
Gdańsku w lutym br. Inwestycja firmy w Polsce zapewnia w sposób bezpośredni lub pośredni zatrudnienie 
400 osób, optymalizację tras logistycznych oraz czasu dostawy towarów do klientów. Centrum logistyczne 
w Polsce pozwoli na dystrybucję towarów w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji. 
 
- Cieszymy się, że Erum Group powierzyła nam zadanie wprowadzenia firmy na polski rynek. Proces był 
poprzedzony dokładną analizą potrzeb firmy z uwzględnieniem kwestii logistycznych i kadrowych. Dzięki 
temu mieliśmy możliwość sprawnego znalezienia lokalizacji, która odpowiada celom biznesowym grupy – 
mówi Michał Rafałowicz, Dyrektor regionu pomorskiego w firmie Cresa Polska. 
 
 
 
Cresa jest największą na świecie firmą doradczą na rynku nieruchomości komercyjnych świadczącą usługi agencyjne wyłącznie na 
rzecz najemców i specjalizującą się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie nieruchomości. Prowadzi działalność w 
ponad 80 biurach na całym świecie. Cresa Polska oferuje obiektywne i niezależne usługi doradcze na rynku nieruchomości 
komercyjnych. Firma zapewnia kompleksowe usługi agencyjne w zakresie reprezentacji najemców pozbawione ryzyka konfliktu 
interesów, jak również obsługi transakcji na rynkach kapitałowych, badań rynku i doradztwa, wycen nieruchomości, projektowania 
i zarządzania projektami oraz workplace strategy. Siedziba firmy Cresa Polska mieści się w Warszawie. Biura regionalne znajdują się 
we Wrocławiu, Trójmieście, Łodzi i Krakowie. Więcej informacji na www.cresa.pl  
 

mailto:info.poland@cresa.com
https://protect-us.mimecast.com/s/DFHTCo2mngIPWRXjS1yfsP?domain=cresa.pl

