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Dynamiczny rozwój rynku 
magazynowego w Polsce

Spis treści

Od redakcji

Przez długi czas magazyny były 
postrzegane jako mało atrakcyjne 
wizualnie bryły, z trudem wpisują-
ce się w krajobraz. 
Ostatnie lata pokazują, że dzięki 
ich architekturze i potencjałowi 
inwestycyjnemu doskonale funk-
cjonują one w przestrzeni, również 

tej miejskiej, a dodatkowo mogą 
spełniać inne, mniej oczywiste 
funkcje i stanowić inspirację dla 
artystów. O tym, dlaczego magazy-
ny są idealnym miejscem do pre-
zentacji dzieł sztuki, opowiada To-
masz Lubowiecki, Prezes Zarządu 
7R („Magazyny pełne sztuki”, str. 18). 

W tym numerze przyglądamy 
się także zmianom, jakie w ciągu 
ostatniej dekady zaszły na ryn-
ku magazynowym w segmencie 
obiektów „szytych na miarę”, i śle-
dzimy dynamiczny rozwój sieci 
miejskich magazynów.
Zapraszamy do lektury!

Magazyny jak spod igły  4

Magazyn z tysiącami  
okien i drzwi  8

Miejskie magazyny 7R  
podbijają rynek 10

Kolejny magazyn w sieci  
7R City Flex Łódź I otwarty  14

7R stawia na nowoczesne biura  16

Magazyny pełne sztuki  18

Wiatr w żagle  20

W piętnaście lat  
szesnaście milionów 22

Leasingowy dream team  24

Rising Star Award dla 7R 26

7R Park Tczew już otwarty! 26

Kolejny magazyn w 7R Park  
Kielce dla giganta e-commerce 27

Answear.com w 7R Park Kraków 27

Mistrzowskie wyścigi „górali”  
nad morzem  28

7R SA
ul. Ludwinowska 7
30-331 Kraków

RedaktoR pRowadząCy: 
Dagmara Janik

z-Ca RedaktoRa 
pRowadząCego: 
Magdalena Zakrzewska

NEWS
REDAKCJA:
Feniks Media Group
ul. Na Wierzchowinach 1D
30-222 Kraków
tel.: 12 257 01 51 
fax: 12 263 06 22

REDAKTOR  
naCzelny:
Dariusz Wajs

z-Ca RedaktoRa  
naCzelnego:
Radosław Urban

koRekta: Anna Leńska

zeSpóŁ RedakCyjny:
Marta Białowąs 
Wioleta Kulpa 
Aleksandra Wojdyła

StUdIo dtp: 
Krzysztof Kusiak, Marcin Masłyk, 
Magdalena Gołda

zdjęCIa w MagazynIe:
Archiwum firmy 7R SA, 
shutterstock.com

Przedruki z „7R News” dozwolone  
są wyłącznie za uprzednią pisemną 
zgodą firmy 7R SA. 



4 5

W ciągu ostatniego dziesięciole-
cia rynek magazynowy zmieniał 
się bardzo dynamicznie. Po kry-
zysie gospodarczym w 2008 r. 
deweloperzy z dużą dozą ostroż-
ności zaczęli podchodzić do bu-
dowy nowych magazynów bez 
podpisanych wcześniej umów 
najmu, choćby na część plano-
wanej powierzchni. W wyniku 
tego na rynku zaczęły królować 
obiekty określane mianem BTS 

(build to suit) – realizowane na 
zamówienie konkretnych klien-
tów. Często jednak były to stan-
dardowe magazyny, bez specjal-
nych dodatkowych rozwiązań 
i udogodnień, a wyróżniały się 
głównie tym, że ich realizacja 
rozpoczynała się dopiero po 
podpisaniu umowy przednajmu 
z jednym lub kilkoma najemca-
mi. Wraz z systematycznie po-
prawiającą się sytuacją na rynku 

w kolejnych latach deweloperzy 
coraz odważniej zaczęli podcho-
dzić do budowy magazynów 
spekulacyjnych. Tak jest do dziś. 
Tylko w 2018 r. rynek magazyno-
wy wzbogacił się o 2,2 mln mkw. 
Natomiast całkowity popyt od-
notowany w ubiegłym roku wy-
niósł 4,2 mln mkw. Nowe umowy 
stanowiły aż 76 proc. wszystkich 
transakcji, z czego 17 proc. przy-
padło na obiekty BTS. 

Magazyny 
jAK SPOd igły

Szyte na miarę obiekty magazynowe z każdym kwartałem zyskują 
na popularności. Dobrze dopasowany do potrzeb przedsiębiorstwa 

budynek jest coraz częściej ważnym elementem budowania 
przewagi konkurencyjnej firmy.

Na przestrzeni lat zmieniło się 
również podejście do magazy-
nów szytych na miarę. Powsta-
jące dziś obiekty są zupełnie 
odmienne od tych, które powsta-
wały dziesięć lat temu. Zwykle 
są to specjalistyczne budynki 
dostosowane do potrzeb najem-
ców, zarówno jeśli chodzi o ich 
wielkość, lokalizację, zastosowa-
ne rozwiązania techniczne, jak 
i wszelkie inne udogodnienia, 
których oczekuje klient. dziś re-
alizacja magazynu skrojonego na 
miarę jest poniekąd symbolem 
statusu firmy. dysponujące duży-
mi środkami finansowymi przed-
siębiorstwa nie wahają się przed 
inwestowaniem w dedykowane 
budynki magazynowe. Rynek 
obiektów BTS napędzają obec-
nie rosnące wymagania technicz-
ne i biznesowe najemców, a nie 
obawy przed niepowodzeniem 
inwestycji (tak jak miało to miej-
sce przed dziesięcioma laty).

BTS dLA KAżdegO

BTS jest dobrym wyjściem dla 
każdego klienta, który potrze-

buje magazynu w nietypowej 
lokal izacj i  –  poza miejscami 
uważanymi za typowe rynki lo-
gistyczne – i dla każdego, kto 
potrzebuje niestandardowego 
obiektu. Obecnie na obiekty szy-
te na miarę najczęściej decydują 
się firmy produkcyjne, sieci han-
dlowe oraz branża e-commer-
ce. W odróżnieniu od typowych 
obiektów magazynowych reali-
zacja obiektu dedykowanego 
pozwala na maksymalne i opty-
malne wykorzystanie dostępnej 
powierzchni oraz dopasowanie 
jej do prowadzonych operacji.
Z punktu widzenia dewelopera 
realizacja obiektu BTS jest opła-
calna, kiedy ma on minimum 
10 000 mkw. Ograniczenia mak-
symalnej wielkości właściwie nie 
istnieją i jak pokazują ostatnie 
lata – firmy, zwłaszcza sieci han-
dlowe i branża e-commerce, co-
raz częściej decydują się na po-
wierzchnie przekraczające nawet 
100 000 mkw. Tego typu maga-
zyny pełnią zwykle funkcję głów-
nych centrów dystrybucyjnych.
Kolejnym czynnikiem, istotnym 
z punktu widzenia inwestora, jest 
długoletnia umowa – minimal-

ny czas trwania najmu obiektu 
szytego na miarę wynosi śred-
nio 7–10 lat, choć zdarzają się też 
dłuższe – nawet 25-letnie umowy.

MAgAZyNy  
dLA e-COMMeRCe

Magazyny BTS to rozwiąza -
nie przede wszystkim dla firm 
o stabilnej działalności i długiej 
perspektywie biznesowej. Mniej-
sze i średnie przedsiębiorstwa 
z branży e-handlu rzadziej są go-
towe na podjęcie zobowiązania 
w postaci wieloletniej umowy 
najmu. Potrzebują większej ela-
styczności, aby w razie zmiany 
sytuacji móc zdecydować się na 
mniejszą lub większą niż dotych-
czas powierzchnię. dlatego też 
częściej wybierają obiekty spe-
kulacyjne. działając w obiektach 
typu multi-tenant, mają krótszą 
perspektywę inwestycyjną. Po-
wierzchnia magazynowa jest 
bardziej standardowa, ale może 
być w pewnym stopniu zaadap-
towana do ich potrzeb. 7R re-
alizuje magazyny spekulacyjne, 
które na potrzeby najemców 

TEKST: Marta Białowąs

BTS dla TEEKANNE w 7R Park Kraków
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z branży e-handlu są specjalnie 
dostosowane, m.in. pod kątem 
nośności posadzki, wysokości bu-
dynku czy możliwości zbudowa-
nia antresoli.

Branża e-commerce jest jedną 
z najbardziej wymagających. dla 
tej grupy najemców przystosowa-
ne do szybkiej dystrybucji obiekty 
wyposażane są w sortery, większą 
niż standardowo liczbę bram do-
kujących oraz antresole umożliwia-
jące powiększenie przestrzeni skła-
dowania towarów i przyspieszenie 
procesu kompletacji wysyłek nie-
pełnopaletowych. Budowa antre-
soli wiąże się także z dodatkowymi 
wymaganiami związanymi z prze-
pisami bezpieczeństwa – maga-
zyny wyposażane są w systemy 
tryskaczy gwarantujące ochronę 
przeciwpożarową czy dźwiękowe 
systemy ostrzegawcze zapewniają-
ce skuteczną komunikację w przy-
padku zagrożenia. Antresola musi 
być odpowiednio przymocowana 
do podłoża, co wiąże się z dodat-
kowym wzmocnieniem posadzki. 
Zapewnione muszą być też odpo-
wiednie drogi ewakuacji.

jednym z przykładów takiej inwe-
stycji jest magazyn o powierzchni 
41 000 mkw. dla Answear.com  
(lidera wśród sklepów interneto-
wych z branży modowej), który po-
wstał na terenie 7R Park Kraków. 
Magazyn został w pełni dostoso-
wany do potrzeb klienta. Część 
obiektu jest wyższa, co pozwoliło 
na budowę wielopoziomowej za-
budowy regałowej w postaci an-
tresoli. Umożliwia ona zwiększenie 
powierzchni składowania i kom-
pletację towarów z różnych grup 
asortymentowych. Wyposażenie 
obejmuje także system przeno-
śników i sorterów, które znacznie 
usprawniają pracę. Nowoczesna in-
frastruktura i wprowadzone rozwią-
zania pozwolą klientowi umacniać 
przewagę w konkurencyjnej branży 
e-commerce.
Branża e-commerce jest zgodnie 
wskazywana przez ekspertów ryn-
kowych jako ta, która wciąż będzie 
potrzebować dużych obiektów 
BTS. do tej pory sektor e-commer-
ce był na tyle niestabilny, że na-
jemcom trudno było oszacować 
jak duże będą wzrosty, a co za tym 
idzie, jak duża powierzchnia maga-

zynowa będzie potrzebna. Obecnie 
coraz więcej klientów e-commerce 
decyduje się na budynki dedykowa-
ne i wyjście z logistyki kontraktowej 
na własne operacje. Oznacza to, że 
w najbliższej przyszłości może się 
zmieniać struktura zawieranych 
umów najmu – klienci e-commerce 
będą podpisywać umowy bezpo-
średnio z deweloperami i w swoich 
obiektach będą zlecać prowadze-
nie operacji logistycznych wyspecja-
lizowanym firmom.

WSPóLNy MiANOWNiK

Kolejną branżą, która bardzo czę-
sto potrzebuje dedykowanych po-
wierzchni magazynowych, jest sze-
roko rozumiana produkcja. Choć 
w zależności od tego, co dana 
firma wytwarza, szczegółowe wy-
magania co do wyglądu i rozwią-
zań wprowadzonych w obiekcie 
będą inne. Są pewne elementy, 
które można wskazać jako wspól-
ne dla niemal wszystkich obiektów 
produkcyjnych – m.in.: doświetlenie 
światłem dziennym, bardziej efek-
tywne systemy ogrzewania oraz 

większa izolacja termiczna budyn-
ku. Ponadto firmy produkcyjne 
zwracają coraz większą uwagę na 
dostępność pracowników w da-
nym regionie. Często ten czynnik 
ma dla nich kluczowe znaczenie 
przy decyzji o realizacji dedykowa-
nego obiektu.
Przykładem tego typu inwestycji 
jest zrealizowany przez 7R ponad 
dwa lata temu BTS dla producenta 
herbaty – firmy Teekanne. Obiekt, 
który powstał na terenie 7R Park 
Kraków, jest największym zakła-
dem produkcyjnym firmy w Pol-
sce. Oprócz części produkcyjnej 
w budynku znajdują się również 
powierzchnia magazynowa i biuro-
wa oraz zaplecze socjalne dla pra-
cowników. Budynek o powierzchni 
6 000 mkw. został zrealizowany 
wedle standardów, które obowią-
zują w zakładach produkcyjnych 
firmy w całej europie. Fabryka Te-
ekanne umożliwia prowadzenie 
szeregu procesów logistycznych 
związanych z wytwarzaniem her-
baty, poczynając od produkcji, przez 
mieszanie, aromatyzowanie, po sor-
towanie i pakowanie herbaty w to-
rebki. innowacją w polskiej fabryce 
są maszyny nowej generacji, których 

zainstalowanie nie było możliwe 
w poprzedniej lokalizacji, a które są 
dużo wydajniejsze niż dotychczaso-
wy park maszynowy. Pozwalają one 
m.in. na produkowanie opakowań 

w nowym rozmiarze, bez zastoso-
wania folii. Powiększone opako-
wania wytwarzane na linii Perfecta 
podnoszą widoczność produktów 
na sklepowej półce oraz poprawiają 
komfort użytkowania. Maszyna Per-
fecta pozwala na produkcję nawet 
350 dwukomorowych torebek her-
baty na minutę. W fabryce jest także 
maszyna Constanta, która, działając 
w podobnym systemie, wytwarza 
maksymalnie 140 torebek na minu-
tę. Podkrakowską fabrykę Teekanne 
może opuścić nawet 1,3 mld tore-
bek herbaty rocznie.
Zapotrzebowanie na BTS-y jest 
coraz większe. Klienci dostrzega-
ją, jak, przy bardzo dynamicznym 
rynku i walce o klienta, ważny jest 
produkt i jego cena. Aby móc ry-
walizować, trzeba często obniżać 
cenę, a żeby to zrobić, konieczna 
jest optymalizacja wielu innych 
procesów, jak np. kosztów trans-
portu i magazynowania. Taką 
możliwość daje zmiana lokalizacji 
i realizacja dedykowanego maga-
zynu – zwłaszcza jeśli jest to roz-
patrywane w perspektywie dłu-
gofalowej. Wszystko to sprawia, że 
BTS-y jeszcze długo będą się cie-
szyć popularnością.

Dziś realizacja 
magazynu skrojonego 
na miarę jest poniekąd 
symbolem statusu 
firmy. Dysponujące 
dużymi środkami 
finansowymi 
przedsiębiorstwa 
nie wahają się przed 
inwestowaniem 
w dedykowane 
budynki magazynowe.

7R Park Kraków
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Od inwestycji  na Pomorzu – 
7R Park gdańsk – zaczęła się hi-
storia 7R na rynku magazynowym, 
która trwa już ponad 10 lat. Kiedy 
na początku 2018 r. został oddany 
do użytku ostatni z obiektów na 
terenie gdańskiego parku, pewne 
było, że doświadczenia zdobywa-
nego przez wiele lat na pomorskim 
rynku nie można zaprzepaścić. dla-
tego już we wrześniu 2018 r. rozpo-
częła się budowa 7R Park Tczew. 
inwestycja położona jest zaledwie 
40 km od centrum gdańska, przy 
skrzyżowaniu dróg krajowych nr 91 
oraz 244, w pobliżu autostrady A1 – 
bezpośrednio przy węźle Swarożyn.

TEKST: Marta Białowąs

Magazyn 
Z TySiąCAMi OKieN 

i  dRZWi
Nawet 13 000 okien i drzwi jest w stanie pomieścić magazyn zrealizowany 

przez 7R dla firmy DOVISTA na terenie parku 7R Park Tczew.

dOBRZe ZAPLANOWANe

dOViSTA Polska i spółki grupy 
Velux są największymi producenta-
mi i eksporterami okien w Polsce, 
a poziom ich obrotów wynosi po-
nad 1,9 mld zł rocznie. Zatrudniają 
prawie 4000 osób, w tym 2400 pra-
cowników w ośmiu fabrykach znaj-
dujących się w Wiosce Okiennej 
w Wędkowych koło Tczewa, gdzie 
produkowane są wysokiej jakości 
okna i drzwi marek Rationel i Velfac. 
W latach 2015–2017 firma dOViSTA 
Polska zainwestowała w Wędko-
wych ponad 100 mln zł. Większość 
tej kwoty przeznaczona została na 
modernizację parku maszynowe-
go oraz rozbudowę i rozwój fabryk. 
Ponadto w 2016 r. uruchomiona 
została malarnia proszkowa – jeden 
z najnowocześniejszych tego typu 
zakładów w europie. dopełnieniem 
inwestycji było otworzenie w 2018 r. 
nowego centrum dystrybucyjnego 
na terenie 7R Park Tczew. Maga-
zyn zrealizowany przez 7R dla fir-
my dOViSTA znajduje się zaledwie 
5 km od zakładów produkcyjnych 
firmy. Taka lokalizacja pozwoliła na 
połączenie centrum dystrybucji dla 
zamówień wychodzących (logistyki 
zewnętrznej) z magazynem dla ma-
teriałów przychodzących do Wioski 
Okiennej (logistyki wewnętrznej).

– dzięki temu możemy wykorzysty-
wać ten sam transport do i z Wioski 

Okiennej. jest to rozwiązanie bar-
dziej optymalne nie tylko pod 
względem kosztów, ale również 
emisji dwutlenku węgla, szczegól-
nie biorąc pod uwagę, że w ciągu 
roku Wioskę Okienną opuszcza 
niemal 6900 ciężarówek. Samo 
centrum dystrybucji opuszcza 
codziennie 10 ciężarówek, a dru-
gie tyle przyjeżdża z towarem do 
magazynu. Ponadto centrum dys-
trybucji znajduje się w najlepszym 
możliwym położeniu pomiędzy 
naszymi zakładami produkcyjny-
mi w Wędkowych w Polsce i Ma-
riampolu na Litwie – dodaje Woj-
ciech Baszkowski.

Magazyn w 7R Park Tczew jest je-
dynym centrum dystrybucyjnym 
spółki w Polsce. Kolejne tego typu 
obiekty, wchodzące w skład sieci 
dystrybucji firmy, znajdują się do-
piero w Niemczech, Szwecji oraz 
irlandii. do pomorskiego magazy-
nu trafiają produkty marek Velfac 
i Rationel, gotowe do wysyłki do 
klienta. Magazyn może pomieścić 
nawet 13 000 sztuk drzwi i okien. 
Składowane w nim produkty tra-
fiają następnie do odbiorców na 
rynku brytyjskim.

– Nasz rozwój na Pomorzu jest 
jednym z elementów ekspansji fir-
my w całym kraju. Region pomor-
ski rozwija się bardzo dynamicz-
nie, a perspektywy są obecnie 
nawet lepsze niż przed kilkoma 
laty. dodatkowo rekordowo niski 
poziom pustostanów w Polsce 
Północnej pokazuje, jak bardzo 
potrzebne są tu nowoczesne ma-
gazyny. Widzimy to również po 
bardzo dużym zainteresowaniu 
wszystkimi naszymi inwestycja-
mi, które wynajmowane są jesz-
cze przed zakończeniem ich reali-
zacji – mówi Ryszard gretkowski, 
Wiceprezes Zarządu 7R SA.

jako pierwsze na ternie 7R Park 
Tczew powstały dwa magazyny 
o powierzchni odpowiednio 26 180 
i 20 490 mkw. W pierwszym z nich 
powierzchnię 20 500 mkw. zajmu-
je firma dOViSTA.

– decyzja o wynajęciu powierzchni 
magazynowej na terenie 7R Park 
Tczew była podyktowana między 
innymi doskonałą lokalizacją, do-
stępem do wykwalifikowanych 
pracowników oraz dogodnymi 
warunkami, jakie zaproponował 
nam deweloper – mówi Woj-
ciech Baszkowski, Prezes Zarządu 
dOViSTA Polska.

WySOKi STANdARd

 
Tak jak wszystkie obecnie re-
alizowane przez 7R inwestycje, 
magazyn w Tczewie jest obiek-
tem klasy A, który dodatkowo 
został poddany certyfikacji BRe-
eAM. W budynku zastosowano 
oświetlenie Led oraz nietypowe 
rozwiązanie w postaci oświetle-
nia światłem dziennym na pozio-
mie 12,5%. Takie połączenie po-
zwala na znaczne zredukowanie 
zużycia prądu. Ponadto obiekt 
ma najwyższą klasę odporności 
ogniowej – powyżej 4000 Mj.

– Firma 7R wykazała się dużą 
elastycznością podczas budowy 
magazynu. dzięki zaangażowa-
niu dewelopera i generalnego 
wykonawcy – firmy dekpol, ma-
gazyn dystrybucyjny rozpoczął 
pracę operacyjną na czas. W efek-
cie cały proces przenoszenia 
magazynu dystrybucyjnego nie 
wpłynął na finalnych odbiorców 
naszych produktów z Wielkiej 
Brytanii, dlatego każdemu pole-
camy współpracę z 7R – podsu-
mowuje Wojciech Baszkowski.

7R Park Tczew
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RozMAwiAłA: Aleksandra wojdyła

Miejskie  
magazyny 7R 

POdBijAją RyNeK
Minął rok od uruchomienia pionierskiego konceptu 7R City Flex  

Last Mile Logistics. Na magazynowej mapie Polski pojawiają się miejskie 
magazyny pod szyldem 7R, które są wynajmowane jeszcze przed zakończeniem 

budowy. Tymczasem deweloper przygotowuje już kolejne obiekty 
i udogodnienia, które j eszcze bardziej usprawnią działania najemców.

C z y  p a m i ę t a  p a n  m o m e n t , 
w którym podjęliście decyzję 
o stworzeniu sieci magazynów 
7R City Flex Last Mile Logistics? 

Bartłomiej krawiecki, Head of 
development, Członek zarządu 
7R: Przełomowym momentem 
było spotkanie wigilijne w jed-
nym z krakowskich hoteli, prawie 
dwa lata temu. Rozmawialiśmy 
wówczas o sieci miejskich maga-
zynów, którą jako pierwsi chcemy 
wprowadzić na rynek. Rozmo-
wy na ten temat prowadziliśmy 
już co prawda wcześniej, ale to 
właśnie tego dnia narysowałem 
szkic logotypu naszego konceptu 
7R City Flex Last Mile Logistics. 

Minął rok od uruchomienia no-
watorskiego konceptu 7R City 
Flex Last Mile Logistics. Jak 
ocenia pan ten czas i projekty, 
które dotychczas powstały? 

Patrząc na powstałe do tej pory 
projekty w ramach konceptu 
7R City Flex Last Mile Logistics, 
mogę śmiało powiedzieć, że 

nością wśród najemców, dlatego 
intensywnie go rozwijamy. Wy-
zwaniem jest na pewno dostęp-
ność terenów inwestycyjnych 
w aglomeracjach miejskich. 
W miastach proces deweloper-
ski jest bardziej skomplikowany 
i dłuższy, ale to nie stanowi prze-
szkody w powiększaniu naszego 
miejskiego portfolio.

Ile magazynów nowego typu 
zostało zrealizowanych? Ile 
jest w trakcie realizacji? Ile 
obiektów City Flex powstanie 
w tym roku?

W styczniu br.  oddaliśmy do 
użytku pierwszy budynek w ra-
mach 7R City Flex Szczecin, któ-
ry został w całości wynajęty. 
W budowie jest obiekt w gdań-
sku, który już teraz może po-
chwalić się komercjalizacją na 
poziomie 100 proc. ,  a także 
obiekty w łodzi i Warszawie. 
W stolicy realizujemy aż trzy 
magazyny. W przygotowaniu jest 
osiem kolejnych obiektów. jesz-
cze w tym roku rozpoczniemy 
budowę we Wrocławiu i w gdyni 
oraz kolejnego obiektu w łodzi.

jakie czynniki rynkowe, trendy 
konsumenckie spowodowały, 
że 7R City Flex są tak popularne?

Na zmiany na rynku powierzch-
ni magazynowych najmocniej 
wpływa dziś rozwój e-commer-
ce. dla firm realizujących inter-
netowe zamówienia i dostawy 
kluczowym czynnikiem jest czas, 
stąd też rosnący popyt na maga-
zyny miejskie obsługujące tzw. 
ostatnią milę. już wkrótce stan-
dardem zakupów online stanie 
się dostawa tego samego dnia, 
w którym zostało złożone zamó-
wienie, a co za tym idzie, koniecz-
ność utrzymywania towarów bli-
sko klienta docelowego. 7R jako 
pierwszy deweloper w Polsce 
wprowadził na rynek innowacyj-
ny koncept sieci miejskich ma-
gazynów typu Small Business 
Units – 7R City Flex Last Mile Logi-
stics. jest to unikatowe rozwiąza-
nie w skali kraju. Mimo że do tej 
pory powstawały już pojedyncze 
obiekty SBU, nie było wcześniej 
dewelopera, który by je integro-
wał i scalał w sieć. Tym samym 
wypełniamy niezagospodarowa-
ną dotychczas niszę na rynku.

Co odróżnia je od innych pro-
jektów? 

To, co wyróżnia nasz program 
i jest zupełną nowością na ryn-
ku, to możliwość zawarcia umów 
według jednego wzoru na wyna-
jem powierzchni w kilku lokaliza-
cjach. We wszystkich obiektach 
zapewniamy jednakowo wysoki 
standard zarówno magazynów, 
jak i obsługi. 7R City Flex Last 
Mile Logistics tworzy sieć ma-
gazynów w kluczowych loka-
lizacjach w Polsce, dzięki cze-
mu firmy działające na terenie 
całego kraju mogą korzystać 
z dodatkowych możliwości opty-
malizowania swoich procesów 
logistycznych i łańcucha dostaw. 
Nasz program pozwala im zyskać 
przewagę konkurencyjną.

Czy faktycznie są firmy, które 
decydują się na wynajem po-
wierzchni w kilku City Flexach 
w różnych lokalizacjach?

Oczywiście. Taką firmą jest na 
przykład RTV euro Agd, która 
wynajęła powierzchnię w Szcze-
cinie i łodzi.

program okazał się strzałem 
w dziesiątkę. Wszystkie obiek-
ty wynajmujemy jeszcze przed 
zakończeniem budowy. Oczy-
wiście wiąże się to z większym 
nakładem pracy podczas ko-
mercjalizacji. W projektach ta-
kich jak 7R City Flex Szczecin 
na ok. 10 000 mkw. mamy aż 

pięciu najemców, podczas gdy 
w ramach wielkopowierzch-
niowych parków powierzchnie 
o metrażu 10 000, 20 000 czy 
nawet 50 000 mkw. zajmowane 
są przez jednego najemcę. Po 
roku funkcjonowania konceptu 
możemy powiedzieć, że program 
cieszy się bardzo dużą popular-

Bartłomiej Krawiecki,  
Członek zarządu 7R SA, Head of Development

7R City Flex Szczecin
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jakiego rodzaju powierzchnie 
są możliwe do zrealizowania 
czy zaaranżowania w ramach 
7R City Flex?

Oprócz typowej powierzchni ma-
gazynowej, w zależności od po-
trzeb klienta, w obiektach wcho-
dzących w skład sieci 7R City 
Flex Last Mile Logistics możliwe 
jest zaaranżowanie powierzch-
ni serwisowej, handlowo-wysta-
wienniczej, a także większego 
niż w standardowych obiektach 
magazynowych biura. Magazyny 
są zaprojektowane tak, aby moż-
na było w nich prowadzić lekką 
produkcję. Nasze magazyny miej-
skie są doskonałym miejscem 
nie tylko do szybkiego odbioru 
zamówienia czy też jego zwrotu, 
ale mogą również pełnić funkcję 
showroomu, a nawet centrum 
usług dodanych. dzięki temu 
możliwe jest skoncentrowanie 
w jednym miejscu wszystkich 

istotnych elementów działalności 
operacyjnej firmy. 

dla klientów jakich branż takie 
rozwiązanie sprawdza się naj-
lepiej?

Program 7R City Flex Last Mile 
Logistics powstał z myślą o wszyst-
kich firmach, które chcą być bliżej 
klientów. W przypadku większych 
firm posiadających duże magazy-
ny centralne poza miastem nasze 
obiekty będą ostatnim, ale nie 
mniej ważnym, ogniwem w pro-
cesie dostawy. To właśnie z nich 
kurierzy będą wyruszać do final-
nych odbiorców. Tym samym 
będą mieli krótszą drogę do po-
konania i szybciej dotrą do klien-
tów. dużym sieciom handlowym, 
które rozwijają kanał e-commer-
ce, oraz operatorom logistycznym 
wygodniej jest współpracować 
z jednym właścicielem i zarząd-
cą kilkunastu lokalizacji magazy-

nowych. drugim profilem klienta 
są małe firmy i sklepy interneto-
we, które potrzebują magazynu, 
biura i powierzchni wystawienni-
czej w jednym miejscu. Magazyny 
wchodzące w skład sieci 7R City 
Flex Last Mile Logistics doskonale 
sprawdzają się w przypadku firm 
prowadzących dystrybucję na ry-
nek lokalny, z branży usługowej, 
handlowej czy farmaceutycznej. 
7R City Flex Warsaw Airport i cie-
szy się dużym zainteresowaniem 
firm właśnie z branży farmaceu-
tycznej, dla której bliskość klienta 
końcowego, ze względu na wy-
mogi dotyczące transportu towa-
ru, jest kluczowa. 

jakie są wymagania dotyczące 
lokalizacji 7R City Flex? 

Cechą charakterystyczną ma-
gazynów należących do tej sieci 
jest atrakcyjna lokalizacja blisko 
centrów miast, jednocześnie 

z dogodnym dojazdem dla sa-
mochodów ciężarowych, w pobli-
żu obiektów handlowych i osiedli 
mieszkaniowych, gdzie można łatwo 
dotrzeć nie tylko własnym samocho-
dem, ale i komunikacją miejską. 

najemcy z jakich branż zdecydo-
wali się dotychczas na wynajem 
powierzchni w City Flexach?

dotychczas były to głównie firmy 
kurierskie i inne działające w koń-
cowym etapie dostaw, a także skle-
py internetowe ze sprzętem elek-
tronicznym, sieci handlowe, które 
dopiero rozwijają kanał e-com-
merce – w tym firmy z branży RTV 
i Agd oraz branży odzieżowej. dla 
przedsiębiorstw, które zdecydo-
wały się na wynajem powierzchni 
w obiektach 7R City Flex, poza tym, 
że dzięki naszemu programowi 
mogą być bliżej klienta, ważny jest 
również łatwy dostęp do pracow-
ników. Tak było w przypadku firm 

w 7R City Flex Szczecin, które wy-
brały nasz obiekt właśnie ze wzglę-
du na położenie i wygodną komu-
nikację dla przyszłych pracowników.

jakie największe zalety tych ma-
gazynów wskazują najemcy? jakie 
czerpią korzyści związane z wej-
ściem do tego typu inwestycji?

główną zaletą wskazywaną przez 
najemców jest lokalizacja maga-
zynów w granicach miasta, aby 
z kolei były tak blisko konsumen-
tów, jak to tylko możliwe. Strategia 
lokowania magazynów w centach 
miast to odpowiedź na wyzwania 
związane z logistyką ostatniej mili 
i szczególnie ważny aspekt dla 
przedsiębiorców, którzy rywalizują 
o klientów szybkością dostawy. 

Co jest największym zaskoczeniem 
przy realizacji projektu 7R City Flex 
last Mile logistics? Czy jest coś, 
czego się nie spodziewaliście?

dynamika najmów. Zakładaliśmy, 
że projekty będą cieszyć się zain-
teresowaniem najemców, ale nie 
przypuszczaliśmy, że będą wyna-
jęte w całości jeszcze przed zakoń-

czeniem budowy. Wiedzieliśmy, że 
jest zapotrzebowanie na tego typu 
obiekty, ale był to pierwszy pro-
gram na taką skalę w kraju i nie 
byliśmy pewni, jak się przyjmie. 
Teraz, po roku funkcjonowania 
programu, widzimy, że jest lepiej 
niż sądziliśmy. 

jakie są kolejne plany różnicowa-
nia oferty 7R?

Cały czas intensywnie myślimy nad 
kolejnymi udogodnieniami, które 
ułatwią pracę najemcom magazy-
nów 7R City Flex Last Mile Logistics. 
Aktualnie zastanawiamy się nad 
wprowadzeniem w ramach sieci 
stacji ładowania pojazdów elek-
trycznych. Ogólnoświatowym tren-
dem staje się wyprowadzanie sa-
mochodów spalinowych z centrów 
miast i zastępowanie ich autami 
elektrycznymi. W 7R wierzymy, że 
strefy zeroemisyjne w Polskich mia-
stach to kwestia czasu. W związku 
z tym chcemy, by nasz program był 
jedynym produktem na rynku, któ-
ry umożliwi ładowanie pojazdów 
elektrycznych, tak by mogły bez 
problemu dystrybuować towary 
na terenie centrów miast.

7R City Flex łódź i 

RTV Euro AGD  
w 7R City Flex Szczecin
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– Bardzo się cieszę, że kolejny duży 
deweloper nam zaufał i zainwesto-
wał w łodzi. doceniam firmę 7R za 
innowacyjność, nowatorski model 
biznesowy, profesjonalizm i zaanga-
żowanie. Uważam, że tworzenie sie-
ci miejskich magazynów ma przed 
sobą przyszłość. Warto zaznaczyć, że 
firma doskonale wykorzystała poten-
cjał miejsca. jestem przekonana, że 
najemcy, którzy zdecydowali się na 
prowadzenie działalności w tym 
miejscu, docenią łatwy i szybki do-
stęp do pracowników – powiedziała 
w czasie uroczystości Hanna Zda-
nowska, Prezydent Miasta łodzi.
Symbolicznego otwarcia obiek-
tu dokonali: Hanna Zdanowska 

7R City Flex  
Łódź I otwarty

26 września w Łodzi, przy ul. Rokicińskiej, odbyło się oficjalne 
otwarcie magazynu 7R City Flex Last Mile Logistics.  

To już trzeci obiekt funkcjonujący w sieci miejskich magazynów 
rozwijanych przez 7R.

TeksT :  wioleta Kulpa

– Prezydent Miasta łodzi,  Tomasz 
Lubowiecki – Prezes Zarządu 7R, 
Bartłomiej Krawiecki –  Członek 
Zarządu, Head of development 7R 
oraz Hubert Hoffman – Prezes firmy 
Commercecon, będącej general-
nym wykonawcą inwestycji.

dOgOdNA LOKALiZACjA

7R City Flex łódź i to pierwszy pro-
jekt spółki w tym mieście. Obiekt 
położony jest we wschodniej części 
aglomeracji, przy ulicy Rokicińskiej. 
Taka lokalizacja zapewnia bezpo-
średnie połączenie z autostradą 
A1, a przy tym dogodny dojazd do 

KOLejNy MAgAZyN W SieCi

ścisłego centrum miasta. dodat-
kowym atutem jest możliwość do-
tarcia do 7R City Flex łódź i komu-
nikacją miejską.
– Obiekt w łodzi to nasz pierwszy 
oficjalnie otwarty, ale nie ostatni 
projekt w Polsce centralnej. Cały re-
gion ma ogromny potencjał bizne-
sowy, dlatego już teraz realizujemy 
i planujemy tutaj kolejne inwesty-
cje. Z łódzkiej inwestycji jesteśmy 
szczególnie dumni ze względu na 
jej lokalizację i ekspozycję – gości 
wjeżdżających do miasta wita przy 
węźle autostradowym nasze logo 
– powiedział Tomasz Lubowiecki, 
Prezes Zarządu 7R SA.

POPULARNy  
WśRód NAjeMCóW

Obiekt o powierzchni 8 300 mkw. 
od początku cieszył się dużą popu-
larnością najemców. jeszcze przed 
otwarciem został w pełni wynajęty 
przez firmy: Bel-Pol (1 300 mkw.), RTV 
euro Agd (1 600 mkw.), Hydro Buil-
ding Systems Poland (2 500 mkw.) 
i Zenner Poland (3 100 mkw.).
– jak do tej pory wszystkie obiekty, 
które powstają w ramach naszej 
sieci miejskich magazynów, bardzo 
szybko znajdują najemców. To dla 
nas potwierdzenie słuszności obra-

nej drogi i zachęta do dalszego roz-
woju. Najemcy łódzkiego obiektu 
docenili przede wszystkim jego do-
skonałą lokalizację, która umożliwia 
sprawną logistykę na etapie ostat-
niej mili, i nasze elastyczne podej-
ście m.in. do podziału oferowanej 
powierzchni oraz otwartość na ich 
potrzeby – przekonywał Bartłomiej 
Krawiecki, Członek Zarządu, Head 
of development 7R SA.

BUdyNeK  
NAjWyżSZej KLASy 

Obiekt powstał w niewiele ponad 
sześć miesięcy. W magazynie za-
instalowane zostało oświetlenie 
Led, a w strefie przydokowej za-
pewniono oświetlenie natural-

ne. Odporność ogniowa jest na 
najwyższym poziomie – powyżej 
4 000 Mj/mkw. Realizacja inwesty-
cji w tak krótkim czasie nie byłaby 
możliwa, gdyby nie zaangażowanie 
firmy Commercecon – generalnego 
wykonawcy. 
– Wierzymy, że każda zrealizowana 
przez nas inwestycja jest zwieńcze-
niem marzeń i biznesowych wizji 
inwestora. 7R City Flex łódź i to nie-
zaprzeczalnie doskonała lokalizacja 
i przemyślany projekt odpowiadają-
cy potrzebom najemców. Realizacja 
obiektu nie byłaby jednak możliwa 
bez doświadczonego i zaangażo-
wanego zespołu oraz wzajemnego 
zaufania. Cieszymy się z sukcesu 7R 
i jesteśmy dumni, że możemy być 
jego częścią – zaznaczył Hubert 
Hoffman, Prezes Commercecon.

od lewej:  Hanna zdanowska, 
Tomasz Lubowiecki

od lewej:  Hubert Hoffman, Bartłomiej Krawiecki,  
Hanna zdanowska,  Tomasz Lubowiecki
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7R stawia na  
nowoczesne biura

Wcześniej wykorzystywane jedynie do przechowywania produktów, 
materiałów czy urządzeń. Dziś są także miejscem komfortowych 

i nowoczesnych powierzchni użytkowych. Mowa o halach 
magazynowych, gdzie coraz częściej projektowane są powierzchnie 

biurowe, które swoim standardem nie odbiegają od biurowców 
najnowszej generacji.

Trend na lokowanie powierzchni do 
pracy w magazynach po raz pierw-
szy pojawił się w Stanach Zjed-
noczonych, dokładnie w Nowym 
jorku, w latach 50. Wtedy stare, 
opuszczone hale produkcyjne, ma-
gazyny i fabryki służyły artystom jako 
ich pracownie. Takie wykorzystanie 
przestrzeni znalazło zwolenników 
na całym świecie. Część z nich po-
stanowiła pójść o krok dalej, za-
mieniając przestrzeń magazynową 
w powierzchnie biurowe. Z biegiem 
czasu coraz więcej firm zaczęło 
lokować swoje siedziby przy ma-
gazynach, a biura w parkach logi-

TeksT:  Aleksandra wojdyła 

stycznych stawały się bardziej nowo-
czesne, klimatyczne i projektowane 
z myślą o dobrym samopoczuciu 
pracowników.
– Wygląd biura ma znaczenie. Szcze-
gólnie w przypadku firm działają-
cych, tak jak my, w dość specyficznej 
branży, jaką jest transport, spedycja 
i logistyka, oraz które ciągle muszą 
zabiegać o nowych pracowników. 
W momencie, kiedy ubiegający się 
o posadę kandydat widzi nowocze-
sne, zaprojektowane zgodnie z naj-
nowszymi trendami i posiadające 
liczne udogodnienia biuro, stanowi-
sko na jakie aplikuje od razu staje się 

atrakcyjniejsze. Obecnie niektóre na-
sze powierzchnie biurowe usytuowa-
ne w magazynach pod względem 
standardu mogą konkurować z no-
woczesnymi biurowcami zajmowa-
nymi przez duże korporacje – mówi 
łukasz Kuliński, Branch director Kra-
ków, ROHLig SUUS Logistics.

LOKALNy AKCeNT

Filia firmy ROHLig SUUS Logistics 
znajduje się w parku logistycznym 
7R pod Krakowem. dwukondygna-
cyjne, nowoczesne biuro z licznymi 

przeszkleniami, ciepłą kolorystyką, 
komfortowymi meblami i dużą ilo-
ścią naturalnej zieleni robi wraże-
nie na odwiedzających krakowski 
odział firmy. 
– Wszystkie nasze nowe biura są za-
projektowane zgodnie z określonymi 
standardami. jednak każdy oddział 
regionalny szuka indywidualnego 
wyznacznika, pokazującego przyna-
leżność do danego regionu. U nas 
jest to przestronna tapeta z mapą 
Krakowa, która znajduje się w kory-
tarzu – dodaje łukasz Kuliński.
Firma ROHLig SUUS Logistics wy-
najmuje w 7R Park Kraków ponad 
15,5 tys. mkw. powierzchni magazy-
nowej. Biuro zaprojektowano w ra-
mach wyodrębnionej wewnątrz hali 
przestrzeni. Pracuje w nim ponad 
40 pracowników, głównie działów 
spedycji, obsługi klienta, admini-
stracji, księgowości i wsparcia. Ko-
rzystają z niego również pracownicy 
magazynowi. do ich dyspozycji są 
nowoczesne pomieszczenia socjal-
ne, szatnie i jadalnie. 
– Biuro w magazynie musi spełniać 
określone funkcje. Projektując taką 
przestrzeń, należy o tym pamiętać. 
Są w nim szatnie dla pracowników 
magazynowych, które u nas zajmują 
niemal połowę pierwszej kondygna-
cji, obszerne i wygodne jadalnie, czy 
okna podawcze ułatwiające komu-
nikację pomiędzy biurem a magazy-
nem – tych elementów nie znajdzie-
my w nowoczesnych biurowcach 
– podsumowuje łukasz Kuliński, 
Branch director Kraków, ROHLig 
SUUS Logistics. 

WyjąTKOWA 
PRZeSTRZeń

Oddział ROHLig SUUS Logistics to 
nie jedyny przykład ciekawie zapro-
jektowanego biura w podkrakow-
skim parku 7R. Firma igLOMeN, 
która wynajmuje w 7R Park Kraków 
ponad 6 tys. mkw. powierzchni ma-
gazynowo-biurowej, przeniosła do 
parku także swoją centralę. 
igLOMeN jest dystrybutorem żyw-
ności mrożonej dla segmentu deta-

licznego oraz wiodącym dystrybu-
torem żywności dla kanału HoReCa 
w Polsce południowej.
– To była dla nas naturalna decyzja 
– tam, gdzie znajduje się hala ma-
gazynowa i zaplecze logistyczne fir-
my igLOMeN, powinno mieścić się 
również główne biuro. Pod uwagę 
wzięliśmy także wygodę naszych 
pracowników i ich komfortowy 
dojazd do miejsca pracy, który za-
pewnia lokalizacja 7R Park Kraków 
– mówi Adam jaszczyk, Wiceprezes 
Zarządu igLOMeN.  
W centrali firmy igLOMeN jest za-
trudnionych ok. 120 osób, m.in. 
w dziale logistyki, administracji, 
telemarketingu, obsługi klienta, 
biurach zarządu. Biuro składa się 
z dwóch kondygnacji i jest dobu-
dowane do hali magazynowej. 
– Pierwsze piętro naszego biura 
zaprojektowane jest w wysokim 
standardzie. Są tu m.in.: przeszklo-
ne, nowoczesne sale konferencyjne 
i specjalnie wyciszone pomieszcze-
nia. Wyjątkowym rozwiązaniem jest 

studio kulinarne przypominające 
elegancką restaurację. To miejsce, 
w którym szkolimy pracowników, 
układamy z restauratorami menu, 
gdzie zapraszamy naszych klientów, 
a dostawcy i producenci prezentują 
swoje nowości. Studio wyposażone 
jest w kamery, telewizor i rzutnik, 
dzięki czemu w pokazach i szkole-
niach może uczestniczyć duża licz-
ba osób – dodaje Adam jaszczyk. 
Na rynku magazynowym coraz czę-
ściej mówi się o ciekawie zaprojek-
towanych, nowoczesnych biurach 
funkcjonujących w parkach logi-
stycznych. Tendencja ta wynika ze 
zmieniającego się podejścia firm, 
które rozumieją, że przestrzeń biuro-
wa jest elementem mającym realny 
wpływ na rozwój biznesu i kulturę 
organizacyjną. dobrze zaaranżowa-
ne biura, także na rynku magazy-
nowym, są magnesem przyciąga-
jącym dobrych pracowników. Ta 
rosnąca świadomość rynku rodzi 
wyzwanie dla deweloperów po-
wierzchni magazynowych.

Biuro RoHLiG SUUS Logistics

Biuro RoHLiG SUUS Logistics

Studio kulinarne iGLoMEN
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Magazyny pełne sztuki
Sztuka większości z nas kojarzy się z galeriami i muzeami. Jednak  

od pewnego czasu coraz częściej i śmielej pojawia się w przestrzeniach 
publicznych, hotelach, restauracjach, a nawet miejscach pracy. 

Nie bez znaczenia jest tu rola, jaką odgrywają największe 
polskie marki angażujące się w jej promocję.

TeksT :  Marta Białowąs

Banki, towarzystwa ubezpiecze-
niowe, największe korporacje, ale 
i mniejsze firmy coraz chętniej 
wpisują promocję sztuki i kul-
tury na stałą listę swoich dzia-
łań CSR. To sprawia, że wystawy, 
wernisaże, pokazy filmowe i te-
atralne wychodzą z sal muzeal-
nych czy kinowych i pojawiają 
się w coraz mniej dla nich oczy-
wistych, a przy tym bliższych 
ludziom miejscach – na ulicach, 
w parkach, centrach handlowych 
i biurach. 

ARTySTyCZNe 
NieRUCHOMOśCi

Również na rodzimym rynku 
nieruchomości coraz częściej 
pojawiają się firmy, które wspie-
rają artystów i promują sztukę 
w najróżniejsze sposoby – wpro-
wadzają ją do swoich biur, ale i do 
przestrzeni publicznych. jednym 
z takich przykładów jest plenero-
wa galeria „Art Walk”, stworzona 
przez ghelamco i fundację Sztuka 

w Mieście przed biurowcem War-
saw Spire – jednym z flagowych 
projektów dewelopera w Warsza-
wie. Powstała ona na dostępnym 
dla wszystkich, również zrealizo-
wanym przez inwestora, placu 
miejskim. Na specjalnie zapro-
jektowany pasaż wystawienniczy 
składa się 20 „segmentów” – każdy 
z oknem, przez które można po-
dziwiać wewnętrzną wystawę. 
innym przykładem jest oddany do 
użytku niewiele ponad 3 lata temu 
stołeczny biurowiec Q22. ściany 

klatki schodowej budynku są ozdo-
bione dziesięcioma muralami. Zo-
stały one wykonane na zlecenie 
jednego z najemców – firmy delo-
itte, która tym sposobem chciała 
zachęcić swoich pracowników do 
zdrowego trybu życia i korzystania 
ze schodów zamiast wind. Murale 
inspirowane Warszawą – jej sym-
bolami oraz charakterystycznymi 
miejscami, takimi jak np. plac Zba-
wiciela, Centrum Nauki Kopernik, 
Bulwary Wiślane czy Kępa Potocka, 
wykonało sześciu ilustratorów.

NieCOdZieNNA 
iNSPiRACjA

O krok dalej poszło 7R. Magazy-
ny realizowane przez dewelopera 
stały się inspiracją do stworzenia 
kolekcji grafik.
– Sam pomysł to wynik prywat-
nego spotkania i moich rozmów 
z wybitną krakowską artystką Anną 
Sobol-Wejman. To ona, wykorzy-
stując swoją artystyczną ciekawość, 
zainteresowała się nowymi obiekta-
mi pojawiającymi się w przestrzeni, 
jakimi są nasze magazyny. Chęć zo-
baczenia i dotknięcia czegoś nowe-
go, co mogłoby być inspiracją i zna-
leźć ujście w jej twórczości, sprawiła, 
że zaciekawiła ją ich forma, której 

postanowiła dać nowy, artystyczny 
wymiar – wyjaśnia Tomasz Lubo-
wiecki, Prezes Zarządu 7R SA. 
– 7R zafascynowało mnie swoją nie-
zwykłością na tle naszego przemy-
słowego krajobrazu. Z tej fascynacji 
powstało 21 grafik wykonanych 
techniką akwaforty. inspiracją była 
lapidarność formy, kolorystyka, ska-
la, a zarazem funkcjonalność roz-
wiązań architektonicznych – dodaje 
Anna Sobol-Wejman, autorka cyklu 
grafik pod nazwą 3x7R. 
Kolekcja, jak sama nazwa wskazuje, 
składa się z trzech części. W skład 
każdej z nich wchodzi siedem grafik. 
– W momencie, kiedy grafiki wyszły 
spod ręki artystki, zastanawiałem się 
jak je wykorzystać. Wtedy pojawił się 
pomysł połączenia obu projektów 
– budowania magazynów ze sztu-
ką. dlatego chcemy wykorzystać 
przestrzeń naszych obiektów jako 
miejsce dla sztuki i właśnie w jed-
nym z magazynów zorganizować 
wernisaż prac. Obiekty biurowe czy 
galerie handlowe to przestrzeń ła-
two dostępna i coraz częściej wyko-
rzystywana do promowania sztuki. 
Natomiast jeśli spojrzymy na ma-
gazyny jako coś niedostępnego dla 
większości ludzi, to, zapraszając ich 
do nich i jednocześnie umożliwiając 
im obcowanie ze sztuką, dokonuje-
my czegoś przełomowego – uważa 
Tomasz Lubowiecki.

Magazyny wydają się idealnym 
miejscem do prezentacji dzieł sztu-
ki. Przestrzeń, która je tworzy – pro-
stota i czystość formy – powodują, 
że oglądający nie jest rozpraszany, 
a sztuka może znaleźć się w cen-
trum uwagi. To, jaki oddźwięk bę-
dzie miał pierwszy wernisaż, niejako 
zdeterminuje losy całego projektu. 
– W głębi serca wierzę i mam na-
dzieję, że ten jednorazowy projekt 
stanie się wydarzeniem cyklicznym. 
Moim marzeniem jest oddanie na-
szych przestrzeni również do dys-
pozycji innych artystów, w wielu 
formach artystycznych i różnych 
obiektach 7R w Polsce – mówi 
Tomasz Lubowiecki.

Na rodzimym rynku 
nieruchomości coraz 
częściej pojawiają się 
firmy, które wspierają 
artystów i promują 
sztukę – wprowadzają 
ją do swoich biur, 
ale i do przestrzeni 
publicznych.
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wiatr w żagle
Historia 7R na rynku magazynowym zaczęła się na Pomorzu.  
Dziś, ponad dekadę później, spółka z powodzeniem realizuje  

tu kolejne inwestycje i jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa,  
jeśli chodzi o planowane projekty.

RozMAwiAłA: Marta Białowąs

dobiegła właśnie końca budo-
wa dwóch pierwszych obiektów 
w parku 7R tczew – jakie są dalsze 
plany rozwoju tej inwestycji?

Ryszard gretkowski, wiceprezes 
zarządu 7R Sa: Faktycznie, 5 wrze-
śnia miało miejsce uroczyste otwar-
cie dwóch magazynów o łącznej 
powierzchni 46 700 mkw., któ-
re powstały w i etapie inwestycji 
w Tczewie. To jednak jeszcze nie 
koniec tego projektu. W najbliż-
szych miesiącach rozpoczniemy 
budowę ii etapu 7R Park Tczew. 
docelowo w tej części planuje-
my trzy magazyny o łącznej po-
wierzchni ponad 50 000 mkw. 
Tym samym w dwóch pierwszych 
etapach parku wybudujemy około 
100 000 mkw. nowoczesnej po-
wierzchni magazynowej. Obiek-
ty wybudowane w i etapie są już 
w pełni wynajęte, a na kolejne 
albo już mamy podpisane umowy, 
albo jesteśmy w trakcie ich finali-
zowania. Na tak duże powodzenie 
tej inwestycji wpłynęło wiele ele-
mentów, m.in. dostępność grun-
tów w atrakcyjnych cenach, dobre 
skomunikowanie z drogą krajową 
i autostradą A1, przychylne podej-
ście władz samorządowych do in-
westorów, a także sąsiedztwo Spe-
cjalnej Strefy ekonomicznej oraz 
duża dostępność pracowników.

kiedy mogą ruszyć budowy kolej-
nych obiektów? Czy są już chętni 
do ich wynajmu?

Podpisaliśmy już umowę na budowę 
pierwszego obiektu, który powstanie 
w ii etapie 7R Park Tczew. Będzie to 
magazyn typu BTS o powierzchni 
ok. 30 000 mkw. Znajdzie się w nim 
pierwsze w Polsce Północnej cen-
trum dystrybucyjne dużej ogólno-
polskiej sieci sklepów spożywczych. 
Magazyn będzie dostosowany do 
potrzeb najemcy, część powierzchni 
zajmą mroźnie i chłodnie. jesteśmy 
również w końcowej fazie negocjacji 
umowy na budowę kolejnego ma-

gazynu dedykowanego w tej lokali-
zacji o powierzchni ok. 10 000 mkw. 
dla jednego z największych operato-
rów logistycznych specjalizujących 
się w przesyłkach kurierskich w Pol-
sce. Budowy obu obiektów zaczną 
się w najbliższych miesiącach, a ich 
zakończenie zaplanowane jest na 
połowę przyszłego roku. Po wybu-
dowaniu tych dwóch budynków na 
gruntach, które posiadamy, pozosta-
nie miejsce na jeszcze jeden maga-
zyn o powierzchni ok. 10 000 mkw. 

Obecnie prowadzimy rozmowy z ko-
lejnymi zainteresowanymi najemca-
mi. Planujemy oddać go do użytku 
nie później niż do końca przyszłego 
roku i tym samym zakończymy drugi 
etap parku.
już ta skala inwestycji jest dla nas 
ogromnym sukcesem. Widzimy 
jednak jeszcze większy potencjał do 
rozwoju w tej lokalizacji.

7R park tczew to już kolejna 
w ostatnim czasie, po 7R City Flex 
Szczecin i 7R City Flex gdańsk 
airport, inwestycja 7R na północy 
polski. jak pan ocenia potencjał 
tej części kraju?

Kiedy dziesięć lat temu zaczynali-
śmy naszą pierwszą inwestycję na 
Pomorzu – 7R Park gdańsk – nie 
dla wszystkich był to oczywisty 
kierunek rozwoju rynku magazy-
nowego. W 7R bardzo szybko, bo 
już w 2010 r. zorientowaliśmy się, 
że potencjał tego regionu jest dużo 
większy, niż mogłoby się wydawać. 
jednak dla branży logistyczno-ma-
gazynowej Pomorze przez wiele lat 
nie było atrakcyjne, przede wszyst-
kim ze względu na słabo rozwinię-
tą infrastrukturę drogową. Wiele 
zmieniło się, gdy oddano do użyt-
ku autostradę A1 oraz terminal kon-
tenerowy dCT w gdańskim porcie. 
Wówczas do Trójmiasta zaczęli na-
pływać inwestorzy. Rynek się ożywił. 
Skorzystaliśmy na tym również my, 
dostarczając powierzchnie magazy-
nowe dla firm, które zdecydowały 
się zainwestować w gdańsku. Mam 
tu na myśli zarówno przedsiębior-
stwa polskie z innych części kraju, 
jak również zagraniczne – głównie 
ze Skandynawii. Pomorze jest dla 
nich bardzo ciekawym rynkiem. Po 
pierwsze – dlatego, że gdańsk jest 
relatywnie blisko. Po drugie – dla-
tego, że koszty prowadzenia bizne-
su są u nas znacznie niższe niż np. 
w Norwegii czy Szwecji.
jeśli chodzi o samo Trójmiasto, to 
ogromną rolę odegrała budowa 
portów. W gdańskim terminalu 
kontenerowym dCT działają już 
dwa porty i planowana jest budo-

wa kolejnego. Sprawnie funkcjonuje 
też port przeładunkowy w gdań-
sku oraz Bałtycki Terminal Przeła-
dunkowy (BCT) w gdyni. Co więcej, 
wszystkie te 3 porty mają w planach 
dalszy rozwój. Coraz więcej mówi się 
też o budowie Portu Centralnego. 
To wszystko sprawia, że potencjał 
regionu sukcesywnie się zwiększa 
i dostrzega go coraz więcej firm – 
naszych potencjalnych klientów.

7R swoją historię na rynku ma-
gazynowym zaczynało również 
od inwestycji na północy polski 
– w gdańsku.  gdyby miał pan 
porównać ten rynek wtedy i dziś 
– jakie są najważniejsze różnice? 
jakie największe zmiany zaszły 
w tym czasie?

jako jeden z pierwszych dewelo-
perów dostrzegliśmy i uwierzyliśmy 
w potencjał tego regionu. dzięki 
temu w ciągu kilku lat od wybu-
dowania pierwszego magazynu 
staliśmy się liderem na pomorskim 
rynku i do dziś z sukcesem realizu-
jemy tu kolejne inwestycje, czego 
przykładem jest wspomniany wyżej 
7R Park Tczew, a także dwa obiek-
ty wchodzące w skład naszej sieci 
miejskich magazynów – 7R City Flex 
gdańsk Airport i 7R City Flex Szcze-
cin, które zostały w pełni wynajęte 
jeszcze przed oddaniem do użytku.
Kiedy w 2008 r. zaczynaliśmy 
działalność na rynku magazyno-
wym, w Trójmieście było jedynie 
około 50 000 mkw. powierzchni 
logistyczno-magazynowych. Na 
koniec 2018 r. było to już prawie 
500 000 mkw., a w budowie pozo-
stawało kolejne 150 000 mkw. – te 
liczby mówią same za siebie. jed-
nak nam tę różnicę najłatwiej jest 
dostrzec, porównując skalę działal-
ności naszych najemców, z którymi 
rozpoczynaliśmy współpracę 10 lat 
temu właśnie w gdańsku. dekadę 
temu potrzebowali oni najczęściej 
2–3 tys. mkw., dzisiaj często jest to 
dziesięć razy tyle, a nawet więcej.

Co przemawia na korzyść tego re-
gionu kraju na tle innych rynków 

logistycznych w polsce? jakie są 
przewagi konkurencyjne regionu?

Argumentów przemawiających na 
korzyść gdańska i całego Pomorza 
jest coraz więcej, co potwierdzają 
międzynarodowe wyróżnienia 
i rankingi. W 2018 r. Trójmiasto 
otrzymało prestiżową nagrodę 
dla najszybciej rozwijającego się 
miasta w konkursie Cee Business 
Services Summit & Awards przy-
znawaną najważniejszym ośrod-
kom nowoczesnych usług dla 
biznesu w europie środkowo–
Wschodniej. Z kolei w tym roku, 
w światowym rankingu miejsc 
gwarantujących najlepszą jakość 
życia, przygotowywanym przez 
serwis Numbeo, gdańsk znalazł się 
w pierwszej setce – wyprzedzając 
m.in. Lizbonę, Paryż i Rzym, a także 
polskie miasta – Poznań, Warszawę, 
Wrocław i Kraków. Na ogólny do-
bry wizerunek Trójmiasta, który 
przyciąga kolejnych inwestorów, 
wpływa wiele czynników – wspo-
mniana już bliskość portów, która 
otwiera nam drzwi na świat, dobra 
dostępność nie tylko drogą mor-
ską, ale i lądową, ponadto dostęp-
ność pracowników, ale też sprzy-
jający klimat dla inwestorów, który 
stwarzają lokalne władze i współ-
pracujące z nimi organizacje. 

jakie, poza rozbudową 7R park 
tczew, są kolejne plany rozwoju 
7R na pomorzu i szerzej na pół-
nocy Polski?

Przez ostatnie 10 lat wybudowali-
śmy w Trójmieście ok. 150 000 mkw. 
dotychczas oddawaliśmy do użytku 
średnio jeden magazyn rocznie – 
wynikało to zarówno z potrzeb ryn-
ku, jak i naszych możliwości. Teraz 
tempo realizowanych przez nas 
projektów jest znacznie szybsze 
i zakładam, że przez kolejną deka-
dę wybudujemy co najmniej dwa 
razy tyle. Natomiast, jeśli popyt na 
rynku będzie większy, to jesteśmy 
przygotowani i mamy zabezpie-
czone grunty pod kolejne, przyszłe 
inwestycje.  

Ryszard Gretkowski,  wiceprezes zarządu 7R SA
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ówczesne 2 miliony mkw. – w po-
staci wysokich na 10 metrów bu-
dynków – wtapiały się niezauwa-
żalnie w polski krajobraz. Można 
to np. zaobserwować podczas 
podróży do Poznania trasą dK2 
(e30). Nieruchomości przemy-
słowe nie były popularne wśród 
inwestorów, a działy industrial 
w firmach brokerskich obej-
mowały od 1 do kilku osób. Co 
przyniosło kolejne 15 lat? Zdecy-
dowaną zmianę jakościową oraz 
ilościową w myśleniu o logistyce. 
Pod koniec pierwszej połowy 
2019 roku odnotowano blisko 
16 milionów metrów kwadra-
towych istniejącej powierzchni 
pod dachem. dla analityków 
oznacza to 8–krotny wzrost tego 
wskaźnika; żeby użyć bardziej 
obrazowego porównania, mó-
wimy o powierzchni rzędu wiel-
kości miasta Czeladź na śląsku 
lub przygranicznego Zgorzelca. 
Obecnie większość transportu do 
Poznania odbywa się autostradą 
A2. To duża różnica.

WAżNA ROLA 
e-COMMeRCe

Zmieniło się również myślenie 
zwykłego konsumenta i jego 
świadomość procesów zacho-

dzących w logistyce. Nie można 
zignorować widocznej zmiany 
horyzontu wzdłuż polskich auto-
strad i dróg ekspresowych. Hale 
magazynowe i ich fasady są co-
raz bardziej charakterystyczne 
i rozpoznawalne, w tkankę miej-
ską stopniowo wtapiają się także 
obiekty typu last mile logistics. 
Nie wszystkie trendy na rynku 
magazynowym dotyczą bezpo-
średnio konsumentów. Pomo-
stem między profesjonalnymi 

uczestnikami rynku nierucho-
mości a końcowymi odbiorcami 
jest na pewno e-commerce. dla 
kupującego oznacza to wyłącz-
nie sprawną realizację zamó-
wienia internetowego, szybką 
dostawę i – dla najbardziej spo-
strzegawczych – odnotowanie 
adresu centrum logistycznego 
na etykiecie przesyłki. Natomiast 
najemcy, deweloperzy i broke-
rzy podlegają nieustannej presji 
całej gamy czynników, które są 

W PięTNAśCie LAT 

 szesnaście milionów
Rok 2004 to odległy czas – szczególnie z perspektywy historii rozwoju 
rynku magazynowego w Polsce. Łączne zasoby istniejącej powierzchni 

magazynowej osiągnęły wówczas poziom 2 milionów metrów kwadratowych.  
Mówimy oczywiście o obiektach tzw. klasy A. Ich definicja – jako standard 
jakości obiektu logistycznego – nieznacznie zmieniła się z upływem czasu.

TeksT:  Tomasz Kostrzewa

bezpośrednio lub pośrednio po-
wiązane z e-commerce. 

PRZySZłOść RyNKU 
POWieRZCHNi 
MAgAZyNOWyCH

Obecnie przyszłość profesjonal-
nego rynku powierzchni ma-
gazynowych jest kształtowana 
przez trzy kategorie. Pierwsza 
z nich – new retail – to nie tylko 
informatyzacja procesu sprze-
daży i wpływ internetu na rynek 
handlu. To raczej zmiana sposo-
bu myślenia o sprzedaży deta-
licznej i przesunięcie akcentów 
z sieci sklepów stacjonarnych 
na dostawę za pośrednictwem 
wyspecjalizowanych firm logi-
stycznych i kurierskich. Wyzwa-
nia pozostają wciąż te same 
– cena, jakość i dostępność, na-
tomiast konsumenci mają coraz 
wyższe oczekiwania w zakresie 
tych parametrów. i tu dochodzi-
my do drugiej kategorii, która 
przejawia się w dwóch hasłach: 

automatyzacja i proptech. Bran-
ża nieruchomości niesłusznie 
jest postrzegana jako stosunko-
wo konserwatywna, jeśli chodzi 
o technologię. To prawda, że 
w zakresie materiałów i metod 
wykonawstwa niewiele zmieni-
ło się na przestrzeni ostatnich 
lat. Natomiast nieruchomości 
komercyjne stanowią nie tylko 
fizyczny rezultat prac budowla-
nych, ale swego rodzaju mikro-
system – w którym najemcy i od-
biorcy końcowi muszą sprawnie 
się komunikować. i tu właśnie 
z pomocą przychodzą nowe 
technologie. Obejmują one au-
tomatyzację procesów logistycz-
nych – co wydaje się nieunik-
nione z uwagi na coraz wyższe 
koszty pracy – jak również tech-
nologie informatyczne, które te 
procesy wspierają, stanowiąc 
wydajny – i co ważne – przyjazny 
dla użytkownika końcowego ka-
nał komunikacji.

Czas na refleksję: czy świat lo-
gistyki może rozwijać się bez 

i n f ra s t r u k t u r y ?  O c z y w i ś c i e 
odpowiedź jest  negatywna. 
W pierwszej chwili na myśl przy-
chodzi infrastruktura drogowa: 
w samym 2018 roku oddano do 
użytku ok. 342 km dróg szybkie-
go ruchu oraz podpisano kon-
trakty na budowę ok. 446 km 
autostrad i dróg ekspresowych. 
Rynek magazynowy jest jednym 
z głównych beneficjentów roz-
woju transportu drogowego. Na-
tomiast teraz nadszedł czas na 
zmianę optyki: to właśnie sieć 
obiektów logistycznych zaczyna 
być postrzegana jako nowa infra-
struktura. Bez skoordynowanej 
grupy obiektów i współpracują-
cych ze sobą uczestników łańcu-
cha dostaw nie będzie możliwe 
zaspokajanie coraz bardziej wy-
magających potrzeb konsumen-
tów. Natomiast, z perspektywy 
całej gospodarki, spojrzenie na 
logistykę jako na infrastrukturę 
ma znaczenie przy planowa-
niu strategicznym i pozwala na 
zrównoważony rozwój gospodar-
czy wszystkich regionów Polski.

Tomasz Kostrzewa, Associate Director,  Capital  Markets
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Ostatnie dwa lata to czas dyna-
micznego rozwoju dla 7R. Z po-
zycji lidera na dwóch rynkach 
regionalnych spółka urosła do 
rangi jednego z największych 
deweloperów w kraju. Według 
raportu jLL pod względem po-
wierzchni w budowie 7R zajmuje 

wysokie trzecie miejsce, wyprze-
dzając wielu dotychczas silniej-
szych rynkowych graczy.

Przełomowy był rok 2017, kie-
dy deweloper oddał do użytku 
ok. 140 000 mkw. nowoczesnych 
magazynów, tym samym po-

dwajając swoje dotychczasowe 
portfolio. Podobnym wynikiem 
zakończył się 2018 rok, z jedną 
bardzo istotną różnicą – do dwóch 
flagowych projektów w gdańsku 
i Krakowie dołączyły trzy nowe lo-
kalizacje, a w planach już wtedy 
było ich wiele więcej. Pokłosiem 

LeASiNgOWy 

DREAM TEAM
Do 1 września 2019 r. 7R znalazło i pozyskało klientów na ponad 
176 500 mkw. powierzchni magazynowej w swoich inwestycjach 

w całym kraju. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zespół 
profesjonalistów tworzących Leasing Department w 7R. 

TeksT:  Marta Białowąs

tego jest rok 2019 – w realizacji 
i przygotowaniu firma ma ponad 
600 000 mkw. nowoczesnej po-
wierzchni magazynowej, z czego 
niemal połowa zostanie oddana 
do użytku jeszcze do końca 2019 r. 
jednak to wszystko nie wydarzy-
łoby się, gdyby nie ludzie, którzy 
tworzą tę firmę. 

POdZiAł ZAdAń

 
Wybudowanie magazynów to 
połowa sukcesu; druga poło-
wa to ich komercjalizacja, o co 
dbają osoby pracujące w kiero-
wanym przez Macieja Krawiec-
kiego dziale leasingu. Obecnie 
liczy on osiem osób pracujących 
w: Krakowie, Warszawie, gdańsku 
i Sosnowcu. Biura w różnych czę-
ściach Polski pozwalają 7R być 
zawsze blisko klientów i lepiej 
poznać potrzeby lokalnych na-
jemców oraz specyfikę ich dzia-
łania na danym rynku.
– Kiedy pod koniec 2017 r. dołą-
czyłem do firmy, dział leasingu 
był znacznie mniejszy i liczył 
raptem trzy osoby. Aby móc re-
alizować i wynajmować kolejne 
inwestycje w założonym tempie, 
konieczne było zwiększenie za-
trudnienia – mówi Maciej Kra-
wiecki, Leasing director 7R SA.
Każda z osób pracujących w dzia-
le leasingu 7R zajmuje się innym 
regionem. joanna Ociepka-Woj-
ciechowska pracuje w centrali 
w Krakowie i odpowiada za pro-
jekty w Małopolsce i na Podkar-
paciu, Mateusz gierka, będąc 
w Sosnowcu, jest do dyspozycji 
klientów ze śląska, a Marzena 
Taube w gdańsku wspiera firmy 
z Trójmiasta. W warszawskim biu-
rze pracują: Małgorzata Czepel 
– odpowiedzialna za wynajem 
powierzchni w Wielkopolsce i na 
górnym śląsku, Katarzyna Litwin 
działająca na Mazowszu, w Pol-
sce centralnej i województwie 
zachodniopomorskim oraz Karol 
górnicki zajmujący się wynaj-
mem powierzchni w Kielcach 

i współpracą z klientami poszuku-
jącymi obiektów BTS. Wszystkich 
leasing menagerów w ich codzien-
nych obowiązkach wspiera Paulina 
Kozłowska – Leasing Coordinator.
– Nie jesteśmy wielką korporacją, 
w której leasing menagerowie do-
stają jedynie wąski zakres obowiąz-
ków. U nas każdy ma realny wpływ 
na to, jak wygląda dział leasingu, 
budynki 7R w regionie, za który od-
powiada, czy parki, które komercja-
lizuje – dodaje Maciej Krawiecki.

PO PieRWSZe jAKOść

 
Mimo kilkukrotnego zwiększenia 
skali działalności w ciągu ostatnich 
kilku lat, w 7R cały czas najważniej-
sza jest dbałość o najwyższą jakość. 
Potwierdzeniem tego są wyniki ba-
dań postrzegania marki 7R na ryn-
ku, które zostały przeprowadzone 
przez gfK Polonia w lipcu 2019 r. 
Według nich tym, co wyróżnia de-
welopera na tle konkurencji, jest 
jakość realizowanych magazynów, 

umiejętność dostosowania obiek-
tów do specyficznych potrzeb 
klientów, a także pozytywne do-
świadczenia współpracy z 7R 
– dobre relacje, szybka obsługa 
i komunikatywni pracownicy.
– To pokazuje, że strategia, którą 
przyjęliśmy – czyli przede wszyst-
kim elastyczne reagowanie na 
potrzeby klientów i możliwość 
modyfikowania projektów pod 
kątem ich wymagań – sprawdza 
się. Uważam, że jest to możliwe 
tylko i wyłącznie dzięki inwesto-
waniu w wiedzę. dla mnie, jako 
przełożonego, ogromnie ważne 
jest, aby cały czas móc rozwijać 
i podnosić kwalifikacje moich pra-
cowników. Tylko dzięki temu będą 
oni w stanie rozumieć rynek, po-
trzeby klientów i jak najlepiej na 
nie odpowiadać. W naszej pracy 
niezwykle istotne jest, aby nie tylko 
pokazywać klientom, że zrobimy 
wszystko, o co poproszą, ale także 
umieć ustrzec ich przed zagroże-
niami i nietrafionymi rozwiązania-
mi – podkreśla Maciej Krawiecki.
Ponieważ 7R cały czas się rozwija 
i w każdym kwartale rozpoczyna-
ne są nowe inwestycje, niewyklu-
czone jest, że w niedalekiej przy-
szłości do firmy dołączą kolejne 
osoby. Wszystko po to, aby cały 
czas móc zapewnić klientom naj-
wyższą jakość obsługi i niezmien-
nie wysoki poziom zaangażowa-
nia we wszystkie projekty.
– Zatrudniając kolejne osoby, bio-
rę pod uwagę to, jak zespół bę-
dzie działał jako całość. Staram 
się budować go w oparciu o oso-
bowości i wydaje mi się, że do tej 
pory udawało się nam idealnie 
dobierać poszczególne osoby 
pod kątem tego, co chcą robić, 
jakie mają podejście i na czym 
im zależy. Wzajemnie się uzupeł-
niamy i pozytywnie nastawiamy 
do kolejnych wyzwań. Nie ma 
lepszej motywacji do pracy niż 
świadomość, że się robi to, co 
lubi, z ludźmi, z którymi dobrze 
się czujemy. Wszystkiego innego 
można się nauczyć – podsumo-
wuje Maciej Krawiecki.

od lewej:  Paulina Kozłowska,  Katarzyna Litwin,  Mateusz Gierka, 
Małgorzata Czepel,  Maciej  Krawiecki,  Karol Górnicki ,  Marzena 
Taube,  Joanna ociepka-wojciechowska

Wybudowanie 
magazynów to 
połowa sukcesu; 
druga połowa to 
ich komercjalizacja, 
o co dbają osoby 
pracujące w dziale 
leasingu. Obecnie 
liczy on osiem osób, 
pracujących w: 
Krakowie, Warszawie, 
Gdańsku i Sosnowcu.
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RiSiNg STAR AWARd dLA 7R
7R wschodzącą gwiazdą bran-
ży nieruchomości. Jury 16. edy-
cj i  prest iżowego konkursu 
Central & Eastern European Real  
Estate Quality Awards (CEEQA) 
2019 przyznało naszej firmie nagro-
dę w kategorii Rising Star Award.

Rozdanie nagród CeeQA jest fla-
gowym wydarzeniem w branży 
nieruchomości komercyjnych. 
Co roku doceniane są wybitne 
wyniki biznesowe we wszystkich 
segmentach rynku oraz najlep-
sze projekty nieruchomościowe 
w 18 krajach europy środkowej 
i Południowo-Wschodniej.
Nagroda w kategorii Rising Star 
Award dla 7R to duże wyróżnienie 
i idealne podsumowanie dyna-
micznego rozwoju w ciągu ostat-

nich kilku lat. W tegorocznej edycji 
nominowanych w tej samej kate-
gorii było aż 12 firm. jury oceniało 
kandydatów pod względem wy-
ników i osiągnięć biznesowych fir-
my oraz wpływu na rozwój branży 
nieruchomości. Nad przebiegiem 

procesu oceny nominacji i przyzna-
wania nagród czuwała międzyna-
rodowa firma konsultingowa delo-
itte. W imieniu 7R nagrodę odebrał 
Tomasz Lubowiecki, Prezes Zarzą-
du 7R. Uroczysta gala odbyła się 
15 maja 2019 r. w Warszawie.

7R PARK TCZeW jUż OTWARTy!
7R,  w ramach partnerstwa 
z Hillwood Polska, zrealizowało 
kolejny projekt na Pomorzu – Park 
Tczew, który został oficjalnie otwar-
ty 5 września. Generalnym wyko-
nawcą inwestycji jest firma Dekpol.

7R Park Tczew to kolejna inwesty-
cja realizowana we współpracy 7R 
i Hillwood Polska. Projekt złożony 
jest z dwóch obiektów magazy-
nowych o łącznej powierzchni 
około 46 700 mkw., którą zajęły 
m.in. grupa dovista i szwajcarska 
firma Huber+Suhner.

– dzięki partnerstwu 7R i Hillwood 
najemcy mogli mieć pewność, że 
inwestycja zostanie zrealizowana na 
czas i zgodnie z wszystkimi założe-
niami. W pełni wykorzystujemy po-
tencjał obu firm, wzmacniając naszą 
obecność na tak perspektywicznym 
dla logistyki i produkcji rynku jak 
Pomorze – mówi Hubert Michalak, 
Prezes Zarządu Hillwood Polska.
Obiekt położony jest w Pomorskiej 
Specjalnej Strefie ekonomicznej 
(PSSe) przy skrzyżowaniu dróg krajo-
wych nr 91 oraz nr 244, w pobliżu au-
tostrady A1 – bezpośrednio przy węź-

le Swarożyn, co zapewnia dostęp do 
głównych szlaków komunikacyjnych 
kraju i umożliwia sprawną dystrybu-
cję produktów zarówno na rynkach 
lokalnych, jak i zagranicznych. 
– Rynek pomorski stanowi ważną 
część strategii rozwoju firmy. W tym 
rejonie 10 lat temu powstał nasz 
pierwszy magazyn. Cieszymy się, 
że nadal możemy się tutaj rozwijać 
i wspólnie z naszym wieloletnim 
partnerem – firmą Hillwood Polska 
– wykorzystywać potencjał tej loka-
lizacji. Ze względu na rosnące w re-
gionie zainteresowanie powierzch-
niami magazynowymi 7R już teraz 
planuje realizację kolejnych trzech 
budynków – mówi Ryszard gretkow-
ski, Wiceprezes Zarządu 7R SA.
7R Park Tczew został już doceniony 
przez ekspertów rynku nieruchomo-
ści. Projekt znalazł się w gronie fina-
listów prestiżowego konkursu Pri-
me Property Prize 2019 w kategorii 
„inwestycja Roku Rynek Powierzchni 
Logistyczno-Magazynowej”.

KOLejNy MAgAZyN W 7R PARK KieLCe  
dLA gigANTA e-COMMeRCe
Spółka grupy Marketing Investment 
Group – myBOX Logistics podpisa-
ła umowę z 7R na wynajem ponad 
22 000 mkw. w Kielcach.

7R Park Kielce to projekt magazy-
nowy, który powstaje przy drodze 
ekspresowej S7 i węźle Kielce Połu-
dnie. W ramach inwestycji zostaną 
wybudowane dwie hale magazy-
nowe o łącznej powierzchni ponad 
60 000 mkw. W czerwcu 2020 r. 
zostanie oddany do użytku pierw-
szy z magazynów o powierzchni 
23 000 mkw. W drugim obiekcie, 
którego budowa właśnie się rozpo-
częła, a oddanie do użytku zapla-
nowane jest na iV kwartał 2019 r., 
powierzchnię wynajęła myBOX 
Logistics – spółka grupy Marketing 

investment group (Mig). Mig jest wła-
ścicielem sieci prawie 400 sklepów 
prowadzonych pod znanymi szylda-
mi: Sizeer, 50style, Symbiosis, Tim-
berland, Umbro oraz sklepów e-com-
merce tych marek w regionie Cee. 
Spółka jest jednocześnie dystrybu-
torem hurtowym na rynku polskim 
marek: Timberland, New era, Lotto, 
Umbro oraz linii obuwniczej Lacoste. 
Z nowego obiektu w Kielcach firma 
będzie realizowała obsługę logistycz-
ną sieci sprzedaży detalicznej, w tym 
także dynamicznie rozwijających się 
kanałów e-commerce. Magazyn dla 
myBOX Logistics zostanie dostosowa-
ny do potrzeb najemcy m.in. poprzez 
podniesienie wysokości do 12 m, 
wzmocnienie posadzki i przygoto-
wanie wielopoziomowej antresoli.

– doceniamy elastyczne podejście 
7R do naszych potrzeb. W związku 
z dynamicznym rozwojem naszej 
sieci, w tym także sprzedaży inter-
netowej szukaliśmy miejsca, które 
pozwoli nam być blisko klientów 
i sprawnie dostarczać im zamówio-
ne produkty – 7R Park Kielce speł-
nia te wszystkie wymagania – mówi 
Krzysztof Nitsch, Członek Zarzą-
du Marketing investment group.

ANSWeAR.COM W 7R PARK KRAKóW
Gigant e-commerce – WearCo 
Sp.  z  o.o. ,  właściciel  marki 
Answear.com, zajmie 41 tys. mkw. 
powierzchni w nowym magazynie 
na terenie 7R Park Kraków.

Answear.com – lider wśród skle-
pów internetowych z branży mo-
dowej – wynajął powierzchnię 
w dziewiątym magazynie 7R Park 
Kraków. Budynek został w pełni 
dostosowany do specyfiki opera-
cji prowadzonych przez najemcę. 
Część obiektu jest wyższa, co po-
zwoliło na budowę wielopoziomo-
wej zabudowy regałowej w postaci 
antresoli. Pozwala ona na zwięk-
szenie powierzchni składowania 
i kompletację towarów z różnych 
grup asortymentowych. Magazyn 
wyposażony jest również w system 
przenośników i sorterów, które 
znacznie usprawniają pracę. Nowo-
czesna infrastruktura i wprowadzo-
ne rozwiązania pozwolą klientowi 

umacniać przewagę w konkuren-
cyjnej branży e-commerce.
– Siła marki Answear.com rośnie 
z roku na rok. Nasza multibrandowa 
platforma umożliwia zamówienie 
ubrań, obuwia i akcesoriów ponad 
300 światowych marek i dostar-
czenie ich dla klientów w siedmiu 
krajach. dzisiaj dla klientów liczy się 
czas dostawy, którą staramy się reali-
zować maksymalnie szybko, szcze-
gólnie podkreślając, że dla klientów 
w Polsce, Czechach, Słowacji i na 
Węgrzech zamówienia dostarcza-
my nawet w 24 godziny. Strate-
giczna lokalizacja 7R Park Kraków, 

w pobliżu autostrady A4, znacznie 
usprawni wysyłkę naszych towa-
rów na terenie całego kraju oraz na 
pozostałe nasze rynki na południu 
i wschodzie europy – mówi Bogu-
sław Kwiatkowski, dyrektor Opera-
cyjny Answear.com.
7R Park Kraków zlokalizowany jest na 
terenie Wielickiej Strefy Aktywności 
gospodarczej. Usytuowanie obiek-
tów ułatwia prowadzenie dystrybucji 
produktów na cały kraj, a także do 
państw sąsiadujących. duże zna-
czenie ma też bliskość wschodniej 
obwodnicy Krakowa, dzięki której 
można szybko dotrzeć do miasta.
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Mistrzowskie 
wyścigi „górali” 

NAd MORZeM
Zakończyły się Mistrzostwa Polski 7R CST MTB Gdynia Maraton – 
najważniejsza impreza w Polsce skierowana do miłośników kolarstwa 
górskiego, której sponsorem tytularnym jest 7R. W wydarzeniu udział 
wzięło kilkuset uczestników – zarówno profesjonalnych zawodników,  

jak i amatorów – w różnych grupach wiekowych.

jedna z najważniejszych rowe-
rowych imprez w Polsce odbyła 
się 8 września 2019 r. w gdyni. 
W maratonie wzięło udział po-

nad 800 osób, czyli niemal dwu-
krotnie więcej niż w ubiegłym 
roku. Taka frekwencja jest dowo-
dem na to, że zainteresowanie 

kolarstwem górskim oraz liczba 
jego miłośników wśród Polaków 
wciąż rosną. W zawodach wyło-
niono nowych Mistrzów Polski 

XCM w kategoriach „elity”, uczest-
ników do lat 23 i juniorów.

Rowerowe wyścigi rozpoczęły się 
od zmagań starszaków na trasie 
1,1 km, młodzików młodszych, 
którzy pokonali 1,9 km i młodzi-
ków starszych zmagających się 
z dystansem 3,8 km. Następnie 
rozpoczęła się walka o mistrzo-
stwa Polski. do wyścigu stanęło 
aż 146 przedstawicieli „elity”, któ-
rzy zmierzyli się na trasie 90 km. 
W tej klasyfikacji triumfowali 
Barbara Borowiecka (TKK Pacific 
Nestle Fitness Cycling Team) oraz 
Adrian Brzózka (jBg-2 CryoSpa-
ce). W kategorii U-23 pierwsze 
miejsca zdobyli Mateusz Nie-
boras (jBg-2 CryoSpace) oraz 
Klaudia Czabok (Warszawski 
Klub Kolarski). Z kolei najlepsi 
w kategorii juniorów okazali się 
Konrad Czabok (Warszawski Klub 
Kolarski) i Magdalena Zawierta 
(WKK Wieruszów WKK Pfleide-
rer Wieruszów). Amatorzy bio-
rący udział w zawodach mogli 
zmierzyć się na wybranych przez 

Po lewej Ryszard Gretkowski,  
wiceprezes zarządu 7R,  na podium

Ryszard Gretkowski,  
wiceprezes zarządu 7R
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siebie trasach o długościach: 
90 km, 60 km lub 30 km. Wśród 
uczestników imprezy nie zabra-
kło także przedstawicieli 7R: To-
masza Lubowieckiego – Prezesa 
Zarządu i Ryszarda gretkowskie-
go – Wiceprezesa Zarządu, który 
zajął 2. miejsce w kategorii M5 na 
dystansie 60 km, a także jakuba 
Cebuli (Project Management Vice 
director) i Patryka gretkowskie-
go, eletrical Project Coordinator.

Mistrzostwa odbywały się nad 
morzem, niemniej trasy prze-
jazdów przygotowano tak, aby 
odzwierciedlały górskie klimaty. 
Przebiegały one przez drogi leśne 
Trójmiejskiego Parku Krajobrazo-
wego oraz przez rezerwat przyrody 
Kacze łęgi. Trudne, nierówne pod-
jazdy i strome zjazdy wymagały od 
uczestników dużych umiejętności 
i wytrwałości. Suma przewyższeń 
na całej pętli wynosiła aż 714 m, 
a uczestnicy pokonywali je jeden, 
dwa lub trzy razy – w zależności od 
wybranego dystansu. Na uczest-

ników i kibiców czekały atrakcje 
w specjalnie rozstawionym spor-
towym miasteczku, przygotowane 
m.in. przez 7R.
– Tegoroczne 7R CST MTB gdy-
nia Maraton dostarczyło wszyst-

kim uczestnikom i widzom dużo 
sportowych emocji na mistrzow-
skim poziomie. Rekordowa liczba 
zawodników pokazała nam, jak 
wielu miłośników kolarstwa jest 
wśród Polaków. Cieszę się, że jako 

firma 7R patronowaliśmy jednym 
z najważniejszych zawodów w kraju 
dla tej kategorii sportu i przyczyni-
liśmy się do promowania tej dyscy-
pliny – mówi Ryszard gretkowski, 
Wiceprezes Zarządu 7R SA. 

Wsparcie sportowych inicjatyw to 
już domena 7R, a idea sponsorin-
gu towarzyszy firmie od począt-
ków jej funkcjonowania. W struk-
turach przedsiębiorstwa powstało 
także Stowarzyszenie 7R Sport, 
którego głównym założeniem jest 
promowanie zdrowego stylu życia 
i sportowej rywalizacji. Firma przy-
jęła także sportową filozofię „fair 
play”, którą wdraża w codziennej 
pracy. Zakłada ona uczciwe pod-
chodzenie do swoich klientów 
i partnerów biznesowych.
– Naszych pracowników łączy 
nie tylko wspólna praca, ale też 

Mistrzostwa 
odbywały się nad 
morzem, niemniej 
trasy przejazdów 
przygotowano tak, 
aby odzwierciedlały 
górskie klimaty. 
Przebiegały one 
przez drogi leśne 
Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego oraz 
rezerwat przyrody 
Kacze Łęgi. 

zamiłowanie do sportu. A sport 
i biznes są ze sobą bardzo powią-
zane. W obu tych dyscyplinach li-
czy się zgrany zespół, wytrwałość 
i nastawienie na realizację ce-
lów. Poprzez wsparcie wydarzeń 
sportowych, takich jak 7R CST 
MTB gdynia Maraton czy odby-
wające się zimą zawody narciar-
skie No Limit Kasprowy, chcemy 
promować pasję naszych pracow-
ników i zachęcać partnerów biz-
nesowych do czerpania ze sportu 
i jego wartości zarówno w życiu 
prywatnym, jak i zawodowym – 
dodaje Ryszard gretkowski.

od lewej:  Jakub Cebula,  Tomasz 
Lubowiecki,  Ryszard Gretkowski,  
Patr yk Gretkowski

Tomasz Lubowiecki,
Prezes zarządu 7R
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