Přední světový provozovatel logistiky Hellmann posiluje v areálu CTParku
Bor
Praha 16. 11. 2020 – Přední světový logistický provozovatel Hellmann posiluje svou pozici v ČR. V jednom
z největších průmyslových parků v zemi CTPark Bor získá nové skladovací prostory. K současným 20 tisícům
m2, které zde již obhospodařuje, tak přibude od konce roku dalších téměř 12 tisíc m2. Logistická firma svou
základnu v CTParku Bor využije pro celosvětovou distribuci zejména se zaměřením na německé území.
„Společnost Hellmann je naším dlouholetým klientem a respektovaným partnerem. Jsem proto rád, že se nám
právě v rámci této spolupráce podařilo flexilbilně reagovat na pořebu dodatečných skladových kapacit v
ctParku Bor,” řekl senior business developer CTP pro region Čech Jakub Kodr.
Pilotní projekt pro spolupráci s komunitou
Borský park je pro CTP pilotním projektem, kde zavádí ve velkém měřítku nový přístup ke komunitě. Pro
nájemce zde buduje širokou nabídku služeb. Kromě hřišť a dalších zařízení pro volný čas zamětnanců i lidí z
okolí, tak developer doplňuje postupně tento i další své areály o kantýny a restaurace, ale také například
ubytovací zařízení pro zaměstnance nájemců nebo lékařské ordinace.
„Chceme, aby naše parky byly multifunkční a nenabízely jen práci. Potřebujeme v nich mít i místo, kde se
mohou klienti potkávat a trávit volný čas. Dobré vybalancování pracovních a volnočasových aktivit totiž
přispívá ke spokojenosti zaměstnanců, a my k tomu našim nájemcům nabízíme prostor,” řekl Kodr.
Kvalitu borského areálu a flexibilitu jednání ze strany CTP ocenil také Hellmann. „S CTP máme dlouhodobé
zkušenosti. Areál v Boru nám vyhovuje svou polohou, infrastrukturou i navazujícím vybavením. Ocenili jsme
především rychlost, s jakou bylo CTP schopno zareagovat na naši poptávku po nových prostorech,“ vysvětlil
Marc Wijnen z evropského zastoupení společnosti Helmmann.

O CTP
CTP je komerční developer, majitel a manažer poskytující komplexní služby v oblasti nemovitostí. Specializuje se na
výstavbu a správu high-tech byznys průmyslových a logistických parků pro zákazníky z řady špičkových mezinárodních i
tuzemských společností, které strategicky investují do nových nebo rozšiřování stávajících projektů. CTP je vlastníkem
CTPark Network, největšího integrovaného systému prémiových byznys průmyslových a logistických parků ve střední a
východní Evropě s vice než 6 miliony m2 nemovitostí A třídy na 100 strategických místech v šesti zemích střední a východní
Evropy.
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Od svého založení v roce 1871 se Hellmann Worldwide Logistics rozrostl v jednoho z hlavních mezinárodních
poskytovatelů logistických služeb. V roce 2019 vykázala skupina Hellmann Group s přibližně 10 743 zaměstnanci tržby
kolem 2,4 miliardy EUR. Rozsah služeb zahrnuje klasické spediční služby nákladní, železniční, leteckou a námořní dopravou,
smluvní logistiku a komplexní škálu služeb CEP, průmyslových a IT řešení.
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