Real Estate: 31/10/16
Συνεχίζουν δυναμικά τη συνεργασία τους C&W και Proprius

Η Cushman&Wakefield η μεγαλύτερη διεθνής εταιρεία παροχής υπηρεσιών σε
ακίνητα, ανακοινώνει την ανανέωση της αποκλειστικής συνεργασίας της στην
αγορά της Ελλάδας και Κύπρου με την Proprius
Η Proprius εκπροσωπεί επιτυχώς την Cushman & Wakefield σαν εκπρόσωπος
της στην Ελλάδα και Κύπρο από το 2010. Η επίσημη ανακοίνωση της επέκτασης της
συνεργασίας ακολουθεί την συγχώνευση σε διεθνές επίπεδο το 2015 της Cushman
& Wakefield με την DTZ.
H Cushman & Wakefield Proprius, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα
ακίνητης περιουσίας συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών διαμεσολάβησης,
επενδυτικές, διαχείρισης ακίνητων, ερευνών αγοράς και μελετών εκτιμήσεων
στις βασικές αγορές των γραφειακών χωρών, καταστημάτων και εμπορικών χώρων
και βιομηχανικών ακίνητων.
Η Νίκη Σύμπουρα επικεφαλής της Cushman & Wakefield Proprius, δήλωσε: “Η
Proprius και η Cushman & Wakefield έχουν μια δυνατή και πολύχρονη συνεργασία
στην ελληνική αγορά. Είμαστε υπερήφανοι που επεκτείνουμε και ενισχύουμε
περισσότερο τη σχέση αυτή παρέχοντας στους πελάτες μας πρόσβαση σε υπηρεσίες
της κλίμακας της νέας εταιρείας, αποτέλεσμα της συγχώνευσης της C&W με την
DTZ. Με την ενδυνάμωση της συνεργασίας μας ενισχύουμε τις υπηρεσίες μας
προκειμένου να προσφέρουμε στους πελάτες μας καινοτόμες λύσεις σε μια
περίοδο προκλήσεων στην Ελληνική αγορά ακίνητων”.

Ο John Forrester, επικεφαλής στην EMEA, της Cushman & Wakefield, δήλωσε : “Η
πολύχρονη σχέση μας με την Proprius στην Ελλάδα έχει ωφελήσει τόσο τοπικούς
όσο και διεθνείς πελάτες. Η εξειδίκευση και βαθιά
γνώση της αγοράς της ομάδας της Proprius είναι μοναδική. Οι υπηρεσίες που
προσφέρουν είναι πολύτιμες στους πελάτες του διεθνούς δικτυού μας που
εξετάζουν επενδύσεις στην αγορά ακίνητων της Ελλάδας.”
Η Cushman & Wakefield μια από τις τρεις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες παροχών
υπηρεσιών σε ακίνητα, με έσοδα πάνω από 5,5 δισεκατομμύρια $, πάνω από
43.000 εργαζόμενους, περισσότερα από 4,3 δις τετ. πόδια
ακινήτων υπό διαχείριση και 191 δισεκατομμύρια $ σε παγκόσμιες συναλλαγές
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