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MHP Consulting Romania, afiliata concernului Porsche, a semnat contractul de
închiriere pentru 5.300 mp în Record Park din Cluj
MHP Consulting Romania și Speedwell au anunțat azi semnarea unui nou contract de închiriere pentru un
spațiu de birouri de 5.300 mp în Record Park, un proiect mixt dezvoltat de Speedwell în Cluj-Napoca.
Tranzacția a fost gestionata de Griffes, brokerul responsabil de strategia comerciala și închirierile din
Record Park din faza de proiectare a dezvoltarii cu destinație mixta.
„Ne bucuram ca am finalizat discuțiile cu MHP Consulting Romania, susținând astfel planurile de dezvoltare ale
clientului nostru pe termen mediu și lung prin oferirea unui mediu de lucru de înalta calitate, dar și prin facilitațile
proiectului Record Park”, a declarat Didier Balcaen, Directorul General al Speedwell.
„Aceasta închiriere marcheaza o etapa importanta în parcursul Griffes; credem în poziționarea Record Park și
mixul sau creativ de facilitați și urmarim sa livram primul proiect de birouri preînchiriat 100%
într-un alt oraș
decât București”, a afirmat Andreea Paun, Managing Partner al companiei Griffes.
MHP Consulting Romania face parte din Grupul MHP, companie afiliata concernului Porsche. MHP este o
companie lider din sfera IT, dedicata dezvoltarii de soluții pentru segmentul de piața „Mobility & Manufacturing”.
Compania are peste 3.000 de angajați și filiale în Germania, Elveția, SUA, China, Marea Britanie și România.
Societatea este prezenta în România din 2014, cu un birou în Cluj-Napoca cu peste 400 angajați, furnizând servicii
de consultanța IT unei game largi de clienți din întreaga lume.
Prin aceasta noua închiriere, Speedwell a reconfirmat succesul proiectului Record Park crescând nivelul de
ocupare în cladirea de birouri de 12.000 mp; din punct de vedere rezidențial, 80% din cele 236 apartamente au fost
rezervate, iar clubul de fitness World Class a deschis recent o noua locație în cadrul proiectului.
Fondata de 2 cetațeni belgieni, Jan Demeyere și Didier Balcaen, Speedwell are un portofoliu semnificativ de
proiecte imobiliare finalizate sau în curs de finalizare în București, Cluj-Napoca și Timișoara, concentrându-se pe
locații în zone centrale cu o infrastructura de transport buna, targetând segmentul mediu al pieței imobiliare.
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