
https://twitter.com/colliersintl
https://www.facebook.com/colliersglobal
https://www.linkedin.com/company/colliers-international
https://plus.google.com/+ColliersInternationalPolandSpzooWarszawa/videos
https://instagram.com/colliersinternational/
https://www.youtube.com/user/ColliersIntl


http://www.retailmap.pl/


NASZA WYSZUKIWARKA MAPA ULIC I CENTRÓW 
HANDLOWYCHNASZA WIEDZA

Rozważasz wejście na rynek handlowy, planujesz rozwój sieci lub 
chcesz ją zrestrukturyzować? Potrzebujesz danych o głównych 
ulicach lub centrach handlowych w Polsce? A może interesuje Cię 
konkretna lokalizacja? Odwiedź RetailMAP, żeby uzyskać informacje, 
których potrzebujesz, lub skontaktuj się z naszym ekspertem:  
+48 22 311 78 00.

www.retailmap.pl PONAD  
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Colliers International 

Colliers International jest globalną firmą doradczą działającą w obszarze rynku nieruchomości 

komercyjnych. Posiada sieć 502 biur w 67 krajach zatrudniającą ponad 16 300 pracowników. Jako 

część spółki giełdowej FirstService Corporation Colliers oferuje pełen zakres usług podmiotom 

związanym z rynkiem nieruchomości. Colliers doradza najemcom komercyjnym, właścicielom 

nieruchomości oraz inwestorom. Zajmuje się pośrednictwem w zakresie wynajmu, sprzedaży i 

zarządzania nieruchomościami, a także nadzorem budowlanym, wyceną oraz badaniami rynku. Colliers 

International po raz dziesiąty z rzędu znalazł się w rankingu Global Outsourcing 100 – liście czołowych 

firm działających w sektorze outsourcingu. Autorem rankingu jest International Association of 

Outsourcing Professionals.  

Colliers International w Polsce działa od 1997 roku i posiada biura w Warszawie, Krakowie, 

Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi, w których łącznie zatrudnia ponad 200 

specjalistów. Firma została uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami przyznanymi m.in. w 

konkursach: Eurobuild, CIJ Journal, CEE Quality Awards, International Property Awards. Ostatnio 

otrzymane przez Colliers wyróżnienia to nagroda Outsourcing Star dla jednej z najprężniejszych firm 

działających w sektorze outsourcingu oraz Gazele Biznesu przyznawane najdynamiczniej rozwijającym 

się firmom w Polsce. Więcej o nas na  

www.colliers.pl 

502 biura w 

67 krajach na 

6 kontynentach 
Stany Zjednoczone: 140 

Kanada: 31 

Ameryka Łacińska: 24 

Azja Pacyfik: 199 

EMEA: 108 

1,75 mld € 
roczny przychód 
w 2014 roku 

160 mln m2 
powierzchni  
w zarządzaniu 

16 300 
pracowników 
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Research and Consultancy Services 

Dominika Jędrak 

Director 

+48 666 819 242   

dominika.jedrak@colliers.com 

Colliers International Poland 

Pl. Piłsudskiego 3 
00-078 Warszawa | Polska 

+ 48 22 331 78 00 
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