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PLOH rozwija się w Ożarowie Mazowieckim 
  
Warszawa (13 lipca 2020 r.) – Firma PLOH, lider na rynku automatów vendingowych, zdecydowała się 
przedłużyć obecny kontrakt na wynajem powierzchni magazynowej i powiększyć część biurową w obiekcie 
Ożarów I Logistics Centre. Siedziba firmy ma obecnie 1700 mkw. Najemcę reprezentowała firma doradcza 
Cresa Polska.  
 
PLOH Sp. z o.o. jest jedną z największych firm vendingowych w Polsce. Dostarcza automaty sprzedające, 
dystrybutory wody i ekspresy do kawy na terenie całego kraju.  
 
- Nasza firma działa od 1991 roku, stale rozwijając się i zwiększając sprzedaż. W związku z rosnącymi 
potrzebami lokalowymi zdecydowaliśmy się powiększyć siedzibę firmy. Dzięki doradcom firmy Cresa udało 
się wynająć dodatkową powierzchnię biurową na korzystnych warunkach w ramach tego samego obiektu 
– mówi Silvio Corbucci, Członek Zarządu i Dyrektor Generalny w firmie PLOH. 
 
Ożarów I Logistics Centre to obiekt magazynowo-biurowy, o łącznej powierzchni ponad 12 000 mkw. 
mieszczący się w Broniszach pod Ożarowem Mazowieckim, 18 km od lotniska im. Fryderyka Chopina i 12 
km od centrum Warszawy. Asset managerem obiektu jest CBRE Global Investors, za komercjalizację 
i zarządzanie nieruchomością odpowiada CBRE. Część obiektu jest od lat wynajmowana na potrzeby 
PLOH. 
 
- Firma PLOH dąży do zapewnienia swoim pracownikom komfortowych warunków pracy, dlatego ważnym 
aspektem było powiększenie i przebudowa części biurowej. Decyzja o pozostaniu w obecnej lokalizacji 
podyktowana była dogodnym dojazdem pracowników oraz klientów – mówi Miłosz Borkowski, Starszy 
doradca w dziale powierzchni przemysłowych i magazynowych firmy 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 
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