
 
 

 
Cresa Polska wśród nominowanych w konkursie Prime Property Prize 2020.  

Zagłosuj teraz! 
 
 
Firma doradcza Cresa znalazła się w prestiżowym gronie pięciu firm nominowanych w plebiscycie Prime 
Property Prize 2020 w kategorii Doradca Roku. Organizatorem konkursu Prime Property Prize 2020 jest 
Grupa PTWP. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmują czytelnicy portali PropertyNews.pl i 
PropertyDesign.pl. Głosowanie trwa do 31 sierpnia 2020 r. 
 
Zagłosuj teraz: https://www.propertynews.pl/konkurs/prime-property-prize,80/ 
 
Nagroda Doradca Roku jest przyznawana firmom doradczym obecnym na rynku nieruchomości 
komercyjnych w Polsce. Nagradzana jest aktywność w szczególności w zakresie wynajmu powierzchni 
komercyjnych, sprzedaży nieruchomości oraz obsługi transakcji inwestycyjnych, a także wkład w rozwój 
branży, innowacyjność usług oraz konsekwencję w realizacji strategii. 
 
W ocenianym okresie wrzesień 2019 – wrzesień 2020, Cresa reprezentowała klientów w ważnych 
transakcjach: 
 

• Wynajem 15.500 mkw. w kompleksie Fabryka Norblina w Warszawie (najemca poufny) 

• Reprezentowanie Akamai Technologies – 16.000 mkw. w Centrum Biurowym Vinci w Krakowie  

• Primark – reprezentowanie w procesie wejścia do Polski – wynajem 3.660 mkw. w Galerii 
Młociny w Warszawie oraz 3.500 mkw. w galerii Posnania w Poznaniu 

• Reprezentowanie Dywidag Systems International (28.000 mkw. pow. magazynowej) oraz GKN 
(20.000 mkw.) 

• Reprezentowanie InPost – 17.350 mkw. pow. magazynowej 

• Ponadto reprezentowaliśmy m.in.: Alstom, Amerykańską Izbę Handlową w Polsce, Arcadis 
Polska, AWP Polska, C. Hartwig Gdynia S.A., Daftcode, ERGO Reiseversicherung AG,  ERIF 
BIG S.A. (Grupa KRUK), Europapier Polska, Farby Kabe Polska, Franke, Igepa, Larsen & 
Toubro Infotech, Maxfliz, Ordipol Sp. z o.o. (Orsay), Rödl & Partner, RUCH S.A., Terg (Media 
Expert), The House of Cheese, XBS, Yonelle 

• W III kw. 2019 r. reprezentowaliśmy najemców w transakcjach stanowiących aż 18% 
całkowitego wolumenu wynajętej powierzchni biurowej w Warszawie 

• Konsekwentnie realizujemy nowy model doradztwa w Polsce – wyłącznej reprezentacji 
najemców 

 
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. Oferuje także usługi doradztwa na rynku inwestycyjnym (w tym 
hotelowym), wyceny nieruchomości, badania rynku i doradztwa, projektowanie i zarządzanie projektami 
oraz workplace strategy. 
 
Zapraszamy do głosowania na stronie: https://www.propertynews.pl/konkurs/prime-property-prize,80/ 
 
Głosowanie trwa do 31 sierpnia 2020 roku. Warunkiem zaliczenia głosu jest kliknięcie w link 
weryfikacyjny, który przesyłany jest e-mailem.  
 
Dziękujemy! 
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