Sportvida w Panattoni Park Sosnowiec I
Sportvida, producent i dystrybutor sprzętu sportowego oraz akcesoriów sportoworekreacyjnych, sfinalizowała umowę najmu powierzchni biurowo-magazynowej w Panattoni
Park Sosnowiec I. W transakcji pośredniczyła międzynarodowa firma doradcza Cushman &
Wakefield.
Sportvida Sp. z o.o. jest firmą wywodzącą się z branży sportowej, o wieloletnim doświadczeniu w
produkcji, bezpośrednim imporcie, wprowadzaniu do obrotu i oferowaniu produktów sportowych, a
także różnego rodzaju akcesoriów sportowo-rekreacyjnych dla klientów w Polsce i za granicą.
Powierzchnia nowego magazynu Sportvida Sp. z o.o., zlokalizowanego w Panattoni Park
Sosnowiec I wynosi 1150 mkw.
Bardzo się cieszymy na zmianę lokalizacji. Nowa przestrzeń magazynowa w Panattoni Park
Sosnowiec I pozwoli naszej firmie na dalszy rozwój i rozszerzanie obecnej oferty. Dogodne
usytuowanie magazynu przy głównych węzłach komunikacyjnych znacznie polepszy dojazd
klientom i firmom współpracujący z nami. Wysoki standard oraz nowoczesne rozwiązania
technologiczne oferowane w nowej przestrzeni, podwyższą poziom pracy naszego magazynu, co
będzie mieć bezpośrednie przełożenie na wzrost jakości obsługi naszych klientów – mówi Olivia
Sanocka-Bednarska z firmy Sportvida.
Transakcja, w której mieliśmy okazję wspierać firmę Sportvida, została sfinalizowana niezwykle
sprawnie. Nowa powierzchnia, odpowiadając na wszystkie potrzeby klienta, stwarza doskonałe
warunki do dalszego rozwoju firmy – mówi Daniel Kempa, Associate w dziale Powierzchni
Przemysłowych i Logistycznych Cushman & Wakefield.
Panattoni Park Sosnowiec I to projekt składający się z dwunastu budynków magazynowych o
łącznej powierzchni ok. 300 000 m² dostosowanej do magazynowania oraz lekkiej produkcji. Jak
komentuje Justyna Kononowicz, Senior Leasing Manager w Panattoni: Pomimo dużej skali
inwestycji, którą jest Panattoni Park Sosnowiec I, zdecydowaliśmy się na realizację części parku w
formule Small Business Units (SBU). Dzięki temu dostęp do nowoczesnej powierzchni
magazynowej klasy A zapewniliśmy również lokalnym przedsiębiorcom, czego najlepszym
dowodem jest obecność w naszym parku przedsiębiorstwa Sportvida Sp. z o.o., co bardzo nas
cieszy.
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Dzięki swojej lokalizacji w pobliżu granic, rozbudowanej sieci nowoczesnych dróg oraz bliskości
aglomeracji, gwarantującej dostęp do wykwalifikowanych pracowników, kompleks z powodzeniem
przyciąga inwestorów. Dodatkowym atutem Panattoni Park Sosnowiec I jest także bliskość
Euroterminala Sławków, który obsługuje kolej wąsko i szerokotorową. Niedaleko stąd także do
granicy z Czechami i Słowacją. Lokalizacja w tak newralgicznym punkcie znacząco ułatwia
połączenie z innymi miastami Aglomeracji Śląskiej, a także resztą kraju i zagranicą.
-KONIECO Sportvida
Sportvida Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem sprzętu sportowego oraz akcesoriów sportowo-rekreacyjnych i wyłącznym
właścicielem marki Sportvida.
Jest to firma wywodząca się z branży sportowej, o bogatym i wieloletnim doświadczeniu w produkcji, imporcie, wprowadzaniu do obrotu i
oferowaniu produktów sportowych oraz szerokiej gamy różnorodnych akcesoriów sportowo-rekreacyjnych.
Działalność Spółki obejmuje złożony proces składający się z: produkcji, bezpośredniego importu, obsługi celnej, obsługi prawnej,
logistyki, przygotowania graficznego, certyfikacji i oznaczania wyrobów wg obowiązujących wymogów UE.
Sprzedaż prowadzona jest w wielu płaszczyznach: firma jest obecna na największych platformach sprzedaży detalicznych typu
marketplace jak np. Allegro, Amazon, Empik; równolegle sprzedaż jest prowadzona w kanale hurtowym B2B oraz Spółka obsługuje
klientów zagranicznych oraz wyłącznych dystrybutorów m.in. w Rosji, Czechach, Słowacji, Ukrainie i Finlandii.

O Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli
nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia
ok. 53 tysięcy pracowników w 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. W 2019 roku jej przychody wyniosły 8,8 mld USD. Do
najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w
wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji można uzyskać na
stronie: www.cushmanwakefield.com lub na Twitterze: @CushWake.
Panattoni
Panattoni jest europejską filią Panattoni Development Company, jednego z największych deweloperów powierzchni przemysłowych na
świecie, prowadzącego działalność w 26 oddziałach w Ameryce Północnej i w Europie. Na Starym Kontynencie Panattoni obecne jest
od 2005 roku. Oprócz Polski swoje przedstawicielstwa ma w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach i Słowacji, Holandii oraz Hiszpanii i
Portugalii. Do tej pory spółka zrealizowała w Europie projekty o łącznej powierzchni przekraczającej 10 milionów m kw.
W ramach Panattoni działa struktura, dedykowana projektom dopasowanym do indywidualnych potrzeb najemców, typu build-to-suit.
Wśród kluczowych klientów są takie firmy jak Amazon, DB Schenker, DHL, Fedex, DPD, XPO, Coca Cola, Weber, Whirlpool, Bosch,
Volkswagen, H&M.
www.panattonieurope.com
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