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 BNP PARIBAS REAL ESTATE RAZEM Z 

WDP W RUMUNII 
 

BNP Paribas Real Estate reprezentowało jednego z wiodących międzynarodowych 

operatorów logistycznych w procesie negocjacji umowy najmu magazynu położonego  

w Pitesti w Rumunii. Powierzchnia magazynowa dla nowego klienta będzie w całości 

zaprojektowana, zbudowana i zaaranżowana pod kątem jego potrzeb. Magazyn zostanie 

zlokalizowany w ramach parku logistycznego WDP Park Oarja-Pitesti, a jego docelowa 

wielkość wyniesie 50 tys. mkw. 

 

O wyborze parku magazynowego WDP Park Oarja-Pitesti zdecydowały przede wszystkim 

kwestie związane z lokalizacją, tj. bliskim położeniem względem fabryki jednego z kluczowych 

klientów operatora logistycznego, dostępnością siły roboczej oraz elastycznością i 

profesjonalnym podejściem ze strony WDP, które zaprojektuje i wybuduje obiekt dla naszego 

klienta– mówi Marcin Żuchniewicz, Associate Director w BNP Paribas Real Estate Poland. 

 

Dzięki wiedzy i doświadczeniu zespołu BNP Paribas Real Estate, udało nam się sfinanlizować 

negocjacje dotyczące nowego obiektu typu BTS w naszym parku logistycznym WDP Park 

Oarja/Pitesti. Nowa inwestycja to kolejny etap strategii dynamicznego rozwoju na rynku 

rumuńskim. Dzięki temu projektowi umocnimy naszą pozycję, jako jednego z wiodących 

deweloperów magazynowych w Rumunii – dodaje Jeroen Biermans, CEO WDP Rumunia.  

 

Projekt jest kolejnym efektem synergii pomiędzy zespołami BNP Paribas Real Estate w Polsce i 

Rumunii. Ostatnie miesiące pokazały, że konsekwentnie i skutecznie wdrażamy strategię 

wzmocnienia współpracy na rynkach Europy Środkowo- Wschodniej – podkreśla Katarzyna Pyś 

– Fabiańczyk, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, BNP Paribas Real 

Estate Poland, Europa Środkowo – Wschodnia. 

 

WDP (Warehouses De Pauw) jest jednym z wiodących deweloperów magazynowych w Holandii, 

Francji, Belgii i Luksemburgu, gdzie posiada portfel nowoczesnych obiektów magazynowych o 

powierzchni ok. 3 mln mkw. Firma od 2007 działa również na rynku rumuńskim. WDP jest 

notowane na giełdzie EURONEXT. 
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O BNP Paribas Real Estate 

 

BNP Paribas Real Estate to wiodąca, międzynarodowa firma doradcza będąca liderem na wielu rynkach nieruchomości Europy Zachodniej, 

oferująca kompleksową ofertę, która obejmuje cały cykl życia nieruchomości w zakresie  developmentu, transakcji, doradztwa, wycen, 

zarządzania nieruchomościami i zarządzania procesem inwestycyjnym. 

Na terenie Europy Środkowo-Wschodniej BNP Paribas Real Estate świadczy usługi w zakresie: Rynki Kapitałowe,  Zarządzanie 

Nieruchomościami, Wynajem Powierzchni Komercyjnych, Wyceny i Transakcje. Wszystkie linie biznesowe  wspierane są przez Dział Analiz 

Rynkowych i Doradztwa, który dostarcza informacji  ułatwiając klientom BNP Paribas Real Estate podejmowanie najlepszych 

długoterminowych decyzji biznesowych. 

Eksperci BNP Paribas Real Estate posiadają doskonałą znajomość lokalnych rynków. Firma świadczy najwyższej jakości usługi poprzez sieć 

180 biur zlokalizowanych na terenie 36 krajów (w tym 16 krajów partnerskich). BNP Paribas Real Estate jest częścią Grupy BNP Paribas. 

Śledź nas na           

 

 

Więcej informacji:www.realestate.bnpparibas.pl   

Twitter: @BNPPRE 

Real Estate for a changing world 

 

Kontakt dla mediów: 
 

JOANNA WILCZYŃSKA  - Tel: +48 22 653 44 00 Mobile : +48 664 150 145  - joanna.wilczynska@bnpparibas.com 
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