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Cushman & Wakefield získava ocenenie Euromoney: 

Najlepší poradcovia a konzultanti v oblasti komerčných realít v CEE 

regióne a celosvetovo  

 

 

BRATISLAVA, 10. september 2020 – Cushman & Wakefield, globálna realitno- poradenská spoločnosť bola 

vymenovaná absolútnym víťazom a získala ocenenie Najlepší poradcovia a konzultanti v strednej a 

východnej Európe a celosvetovo, na základe výsledkov dotazníka Euromoney za rok 2020.  

Okrem hlavnej kategórie získala Cushman & Wakefield ocenenie taktiež ako najlepší poradca a konzultant 
za 3 špecializované podkategórie a taktiež v kategórii Najlepší investičný manažér v strednej a východnej 
Európe.  

Lokalita Hlavná kategória Podkategória 2020 

stredná a východná 
Európa 

poradcovia a 
konzultanti celkovo 1 

stredná a východná 
Európa 

poradcovia a 
konzultanti 

agentúra – 
prenájom/predaj 1 

stredná a východná 
Európa 

poradcovia a 
konzultanti 

oceňovanie 
nehnuteľností 1 

stredná a východná 
Európa 

poradcovia a 
konzultanti prieskum 1 

stredná a východná 
Európa investiční manažéri celkovo 1 

 

Jonathan Hallett, Executive Partner, vedúci v strednej Európe, Cushman & Wakefield: “Euromoney 

Awards je ocenením od profesionálov z realitnej oblasti za kvalitu služieb v oblasti komerčných a 

rezidenčných realitných poradenských služieb, ktoré poskytujeme v rámci všetkých sektorov a po celom 

svete. Je nevyhnutné mať strategického partnera, na ktorého sa môžete spoľahnúť a sme vďační našim 

klientom za ich uznanie, že pre nich znamenáme veľkú pridanú hodnotu, najmä v týchto neľahkých časoch.” 

Euromoney je významnou medzinárodnou finančnou publikáciou, ročne uskutočňuje dotazníky, ktoré 
vypĺňajú realitní poradcovia, developeri, investiční manažéri, objednávatelia poradenských služieb a taktiež 
banky celosvetovo, aby určila najlepších poskytovateľov realitných služieb. 
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-KONIEC- 

O Cushman & Wakefield 

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) je celosvetovým lídrom v oblasti realitných služieb, ktorý prináša mimoriadnu 

hodnotu realizovaním nápadov v praxi pre nájomcov a vlastníkov nehnuteľností. Cushman & Wakefield patrí k najväčším 

firmám poskytujúcim realitné služby s 53 000 zamestnancami v približne 400 kanceláriách a 60 krajinách. V roku 2019 

mala spoločnosť obrat vo výške 8,8 miliárd USD v rámci hlavných služieb správy nehnuteľností, facility a projektového 

manažmentu, prenájmu, kapitálových trhov, oceňovania a ďalších služieb. Pre viac informácií navštívte 

www.cushmanwakefield.sk alebo sledujte @cushwakeslovakia na Instagrame. 
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