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EKOL LOGISTICS PRZEDŁUŻA UMOWĘ 

NAJMU NA POWIERZCHNIĘ MAGAZYNOWĄ 

POD POZNANIEM 

 

Ekol Logistics postanowił kontynuować współpracę z REINO IO Logistics, przedłużając umowę najmu na 

powierzchnię magazynową pod Poznaniem, w Koninku. 

 

Operator oferuje kompleksowe usługi logistyczne klientom z rożnych branż m.in. przemysłowej, odzieżowej, 

sportowej, dekoracji domu oraz motoryzacyjnej. Magazyny polskiego oddziału Ekol usytuowane są w Sosnowcu, 

Wrocławiu oraz pod Poznaniem. Efektywna współpraca z Wynajmującym zaowocowała przedłużeniem aktualnego 

najmu ok. 15.000 mkw. w poznańskiej inwestycji REINO IO Poznań. 

 

REINO IO Logistics to platforma zarządzająca inwestycjami i aktywami, stworzona w ramach wspólnego 

przedsięwzięcia warszawskiego REINO Partners (część REINO Capital) oraz IO Asset Management z siedzibą w 

Londynie. REINO IO Logistics zarządza sześcioma parkami logistycznymi w kluczowych lokalizacjach w Polsce: 

Poznaniu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sosnowcu, Bielsku-Białej i Rzeszowie.  

 

- Dalszy rozwój Ekol Logistic w projekcie daje osobistą satysfakcję z budowanych wspólnych relacji biznesowych 

oraz stanowi przykład zaufania jakim dażą nas najemcy, w ramach  parków logistycznych jakimi zarządzamy w 

Polsce – mówi Robert Szafarz, Leasing Manager, Reino IO Logistics. 

 

- Już od kilku lat bardzo intensywnie rozwijamy w Polsce usługi magazynowania oraz e-commerce. Dla naszych 

klientów w ostatnich pięciu latach zwiększyliśmy 10-krotnie powierzchnie magazynową. W kolejnych, rozwój logistyki 

kontaktowej będzie naszym priorytetem. Cieszy nas, że klienci chcą z nami współpracować, ponieważ oferujemy 

rozwiązania odpowiadające ich potrzebom. Fakt, iż mamy własny WMS daje nam sporą elastyczność. Jest to 

możliwe dzięki Działowi Badań i Rozwoju, który stale rozwija ten program. Planujemy zintensyfikować prace nad 

automatyzacją procesów w magazynie oraz wdrożyć jeszcze bardziej nowoczesne rozwiązania informatyczne.- 

mówi Arkadiusz Jastrzębski, Country Manager, Poland. 

 

W transakcji, Najemcy doradzała firma BNP Paribas Real Estate Poland – Klaudia Biedrzycka, Starszy Konsultant 

oraz Wojciech Nowicki, Dyrektor w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych. 

 

- Ze względu na dotychczasową, silną relację biznesową pomiędzy Najemcą a Wynajmującym, a także dzięki 

istotnym unowocześnieniom inwestycji oraz jej lokalizacji, kontynowanie współpracy w ramach parku logistycznego 

w Koninku jest najbardziej efektywnym rozwiązaniem dla Ekol Logistics. Cieszymy się, że w ramach usług 

doradczych, mamy szansę być częścią stale rozwijającej oraz umacniającej się współpracy. – mówi Klaudia 

Biedrzycka, Starszy Konsultant w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, BNP Paribas Real Estate 

Poland.    
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O BNP Paribas Real Estate 

 

BNP Paribas Real Estate jest jedną z wiodących międzynarodowych firm doradczych w zakresie nieruchomości. Oferuje swoim klientom 

kompleksowy zakres usług obejmujący cały cykl życia nieruchomości: inwestycje budowlane, transakcje, doradztwo, wyceny, 

zarządzanie nieruchomościami oraz zarządzanie inwestycjami. Zatrudniająca 4500 pracowników, BNP Paribas Real Estate wspiera 

inwestorów instytucjonalnych, najemców/wynajmujących, deweloperów, sektor publiczny oraz inwestorów prywatnych dzięki doskonałej 

znajomości lokalnych rynków w 30 krajach (poprzez swoje oddziały i firmy partnerskie) w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji.  

Śledź nas na           

 

Więcej informacji:www.realestate.bnpparibas.pl   

Twitter: @BNPPRE_PL 

Real Estate for a changing world 

 

Kontakt dla mediów : 

JUSTYNA MAGRZYK-FLEMMING – Head of Business Services 

Tel: +48 22 653 44 00 Mobile: +48 511 155 274 E-mail: justyna.magrzyk-flemming@realestate.bnpparibas 

 

https://goo.gl/f3oDxP
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