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Cushman & Wakefield Echinox: DPD a închiriat 3.500 mp spații de depozitare în
VGP Park Arad
Compania de curierat DPD își continua expansiunea în România pe fondul creșterii activitații pe acest
segment de piața prin închirierea a 3.500 de metri patrați de spații de depozitare în proiectul VGP Park
Arad, situat în apropiere de autostrada A1, tranzacție intermediata de departmentul industrial al
companiei de consultanța imobiliara Cushman & Wakefield Echinox.
Cushman & Wakefield Echinox a oferit suport companiei în analiza opțiunilor și în alegerea soluției care sa
corespunda cerințelor clientului, precum și la negocierea termenilor comerciali ai tranzacției.
Ștefan Radeanu, Director Industrial Agency, Cushman & Wakefield Echinox: „Creșterea pieței de curierat se
reflecta și în dinamica închirierilor de spații de catre companiile de curierat din ultimii doi ani, fiind un domeniu cu
o efervescența crescuta prin extinderi de spații existente, respectiv crearea unor noi hub-uri pentru distribuție
regionala. Aceasta tranzacție pune bazele unui parteneriat pe termen lung pe care îl avem cu DPD, în condițiile în
care am reușit sa identificam soluția optima, care se potrivește cel mai bine planurilor sale de expansiune, și care
se va materializa în alte tranzacții în viitorul apropiat.”
Noul spațiu este al 59-lea depozit pe care DPD îl opereaza la nivel național și este parte a strategiei companiei de
curierat care vizeaza deservirea rapida și eficienta a clienților din întreaga țara. Piața de servicii de poșta și curierat
din România este una dintre cele mai dinamice industrii atât din punct de vedere al cifrei de afaceri, cât și ca
numar de angajați, pe fondul creșterii ponderii e-commerce-ului în totalul vânzarilor de retail, dar și al
diversificarii produselor comercializate on-line.
Karla Codrea, CEO DPD România: „Fiecare depozit pe care îl deschidem urmarește strategia companiei de
extindere și îmbunatațire a serviciilor de care beneficiaza clienții noștri. Mulțumim partenerilor noștri care au
înțeles cât de importante sunt aceste aspecte pentru noi și ne-au pus la dispoziție un spațiu optim.”
Cristian Vladescu, Commercial Manager VGP: „Suntem încântați sa extindem parteneriatul cu DPD și sa le uram
bun venit în VGP Park Arad, pe lânga unitatea pe care o ocupa în VGP Park Timișoara. Acest lucru demonstreaza
locația premium a parcului nostru și accesul facil atât la autostrada A1, cât și la centrul orașului Arad. Le
mulțumim pentru încrederea acordata și așteptam cu nerabdare sa extindem parteneriatul și în alte locații VGP.”
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