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Od roku 2009 poskytujeme ve společnosti
108 AGENCY prvotřídní konzultantské služby v oboru
komerčních realit se specializací na industriální
a kancelářské prostory, dále také na retail či pozemky
ke komerčnímu využití. V průběhu let se nám podařilo
tuto ryze českou společnost rozvinout, rozšířit působení
otevřením slovenské pobočky a především získat si
respekt nejen u našich partnerů a klientů, ale také
odborné veřejnosti, což potvrzují získaná ocenění.

pronajato
m2

Stavíme především na perfektní znalosti místního
trhu, individuálním přístupu ke klientům a „out of
box“ myšlení, které nám pomáhá být vždy o krok
před konkurencí. Dokážeme být nápomocni při řešení
veškerých situací spojených s využitím komerčních
prostor. Ať už se jedná o zajištění pronájmu nových
industriálních či administrativních ploch, revizi
podmínek stávajících smluv, transakce zahrnující
nákup/prodej nemovitostí nebo jejich správu.
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Velice si vážíme dlouhodobé spolupráce s našimi klienty,
kterou vnímáme jako projev důvěry k našim službám.
Rádi mezi nimi přivítáme i Vaši společnost.

RESEARCH

LOGISTICKÉ
SLUŽBY

LOGISTICKÉ
STUDIE

INDUSTRIAL

MARKETING

BEST WAREHOUSE
POWER BROKER TEAM
BEST WAREHOUSE
LEASE

REAL
ESTATE

PRÁVNÍ SLUŽBY
PROPERTY
MANAGEMENT

RISING STAR
OF THE YEAR

SKLADUJ.CZ

KAPACITNÍ
STUDIE
SPACE
PLANNING

OFFICE

INVESTMENT

NAJDI
KANCELARE.CZ

POPUP & RETAIL

KONZULTACE
BEST
WAREHOUSE
POWER
BROKER TEAM

BEST
LOCAL
REAL
ESTATE
AGENCY

PŘEHLEDY
TRHU
ZASTUPOVÁNÍ
NÁJEMCÙ

ODHADY
NEMOVITOSTÍ

POZEMKY
LAND
DEVELOPMENT

INVESTUJ.CZ

INDUSTRIÁLNÍ ODDĚLENÍ
Industriální tým představuje základní stavební kámen současného úspěchu 108 AGENCY. Spolupracujeme
s předními obchodními, výrobními i logistickými společnostmi jak z Česka, tak ze zahraničí. Naší výhodou je
komplexní přehled o industriálním trhu podpořený dlouholetými zkušenostmi našich konzultantů, z nichž
řada působí v této oblasti déle než 10 let a mohou tak klientům poskytnout cenné rady získané praxí. Rozsah
spolupráce se odvíjí od speciﬁckých požadavků klienta. S čím vším Vám tedy dokážeme pomoci?

PRONÁJEM
Vyhledání a zprostředkování pronájmu prostor představuje nejčastěji poptávanou formu spolupráce. Od seznámení
klienta se situací na trhu, přes výběr vhodné nemovitosti až po následnou roli mediátora s cílem zajištění optimálních
nájemních podmínek.

ZASTUPOVÁNÍ NÁJEMCE
Komplexní forma spolupráce tzv.“na klíč“, jejímž cílem je plně převzít zodpovědnost za vyjednání nájemních
podmínek klienta. Od toho se odvíjí také odměna, která vychází z výše dosažených ﬁnančních úspor.

INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ
Rozsáhlá databáze potenciálních investorů ve spojení s kvaliﬁkovanými službami v oblasti prodeje komerční nemovitosti.
Přidanou hodnotou pro klienty je také následná možnost zajištění stabilního nájemce v případě akviziční transakce.

LOGISTICKÉ STUDIE
Odhalením možných rezerv v rámci stávajícího skladu lze dosáhnout zvýšení efektivity a značných ﬁnančních úspor.
Vyhodnocení silných a především slabých stránek využívaných intralogistických řešení omezí budoucí riziko možného
opakování kapacitních problémů i v nových prostorech.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
Zajištění každodenního bezproblémového provozu je
klíčem ke spokojeným nájemcům a zvyšuje tak hodnotu
nemovitosti. Zájemcům z řad majitelů areálů či nájemců
dokážeme nabídnout spolehlivý, pro klientský servis
založený na osobním kontaktu a vysoké profesionalitě.

detailní info na INDUSTRIAL.108AGENCY.CZ
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VYHLEDÁNÍ POZEMKŮ
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DEKTRADE | 30.000 m2

Společnost Lightbody oslovila 108 AGENCY se záměrem prodeje přebytečného pozemku o rozloze 3 ha v lokalitě
města Louny. Po zrušení plánovaného investičního záměru pro tento pozemek společnost již neměla využití.
108 AGENCY zprostředkovala prodej bonitnímu zájemci z oboru stavebnictví.
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AHOLD CZECH REPUBLIC | 45.000 m2

Společnost Ahold Czech Republic si v rámci své expanze vyžádala poradenství související s nalezením vhodného
pozemku a developera pro výstavbu zcela nového distribučního centra v lokalitě Hradec Králové.
108 AGENCY s klientem spolupracovala od úvodní fáze výběru, následně pomohla s vyjednáním komerčních
podmínek a textací nájemní smlouvy. Nové distribuční centrum v Hradci Králové – Březhradě o rozloze 21.000 m2
získala společnost k užívání počátkem května 2017 a využívá jej k uskladnění non-food a rychloobrátkového zboží.

PRODEJ POZEMKŮ
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PANATTONI EUROPE | 330.000 m2

V pozici poradce na straně kupujícího vystupovala 108 Investment Advisory při jednáních o prodeji průmyslového
pozemku o rozloze 330.000 m2 v lokalitě Ostrov nad Ohří. Pro investora, společnost Panattoni Europe, vyjednala
108 Investment Advisory optimální podmínky jak z pohledu ﬁnální ceny za m2, tak také obchodní náležitosti
samotného odkupu po obdržení pravomocného územního rozhodnutí. Společnost Panattoni tak může získaný
brownﬁeld ve velice žádané oblasti dále komerčně rozvíjet.
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BOROHRÁDEK | 40.000 m2

Prodej industriálního pozemku v Borohrádku (poblíž Škoda Auto Kvasiny) získala 108 Investment Advisory
exkluzivně. Společnosti se podařilo projekt zobchodovat v předem dohodnutém časovém rámci, především díky
aktivnímu oslovování potenciálních investorů z řad institucionálních developerů, ale také lokálních podnikatelů.
Pozemek o rozloze 40.000 m2 bude využit k realizaci obchodních záměrů lokálního investora.
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MOST | 340.000 m2

Komplexní příprava území pro budoucí development je jedním z klíčových aspektů práce investičního oddělení.
Rozsáhlé pozemky v Ústeckém kraji poslouží dalšímu rozvoji industriální nabídky v jedné z nejžádanějších lokalit
posledních let. Jejich prodej přednímu developerovi tuto tezi potvrzuje.
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SKANSKA CENTRAL EUROPE HOLDING BV | 360.000 m2

Mandát na prodej komerčních pozemků o rozloze 360.000 m2 v blízkosti pražského letiště, který 108 AGENCY
získala od společnosti Skanska Central Europe Holding BV, se podařilo naplnit nalezením vhodného institucionálního
investora. Tím se stala společnost Prologis, která mohla zároveň zahájit výstavbu industriálního parku. Společnost
108 AGENCY totiž zároveň zastupovala ﬁrmu Červa při hledání vhodného sídla. Díky této synergii tak mohla
108 AGENCY zprostředkovat developerovi prvního nájemce jeho nového areálu.

PRONÁJEM – LOGISTIKA
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4PX EXPRESS | 68.000 m2

Svým rozsahem na české poměry mimořádnou poptávku společnosti 4PX Express, logistického providera čínské
e-commerce platformy Alibaba, dokázal industriální tým 108 AGENCY umístit do žádané lokality obce Jeneč,
s perfektní dostupností pražského mezinárodního letiště. Speciﬁkem této transakce je také skutečnost, že společnost
4PX Express obsadila celý industriální park jako výlučný nájemce, s BTS realizací jednotlivých budov.

08

GEFCO | 13.000 m2

Dlouhodobá spolupráce 108 AGENCY se společností GEFCO vyústila v zajištění pronájmu 13.000 m2 v Prologis Parku
Bratislava. V průběhu 6 týdnů jsme připravili porovnání vhodných prostor, nastavili strategii a vyjednali optimální
ﬁnanční podmínky. Důkazem výborné spolupráce je skutečnost, že nadále kooperujeme na expanzi poboček
v Trnavě či Nitře.
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NAGEL ČESKO | 6.000 m2

Pro společnost Nagel Česko zpracoval industriální tým 108 AGENCY přehled vhodných projektů, které by vyhovovaly
zadání na výstavbu zcela nového chlazeného skladu dle speciﬁkací a potřeb společnosti Nagel Česko. Vítězným
projektem je moderní budova umístěná v rámci VGP Parku Olomouc. Její výstavba byla zahájena počátkem roku
2017 a nyní poskytuje společnosti Nagel vice než 6.000 m2 chlazených ploch.
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GEBRUDER WEISS | 10.000 m2

Poptávka společnosti Gebruder Weiss byla motivována zájmem o revizi stávajících nájemních podmínek skladových
prostor v areálu společnosti Goodman na D1. Navzdory převisu poptávky v dané lokalitě jsme dokázali najít
optimální shodu vedoucí k prodloužení nájemní smlouvy na další období.
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FIEGE | 14.000 m2

Schopnost pružně reagovat na poptávku, vycházející z potřeby nových skladových prostor díky získání strategického
klienta, jsme prokázali v případě společnosti Fiege. V situaci rekordně nízké neobsazenosti jsme pro předního
zástupce z oblasti logistiky zajistili pronájem skladových kapacit ve zcela novém, moderním projektu společnosti
Prologis v Úžicích.

PRONÁJEM – VELKOOBCHOD
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ALZA.CZ | 36.000 m2

Perfektní znalost aktuální situace na industriálním trhu jsme prokázali v případě nové nájemní transakce, kdy jsme
pro leadera v českém e-commerce, společnost Alza.cz, zajistili expanzi do uvolněných prostor v parku P3 Prague D8
dříve, než byla tato možnost veřejně představena trhu.
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LINEMART | 18.100 m2

Jedna z prvních rozsáhlejších poptávek čínských obchodních společností na skladové prostory v oblasti širší Prahy
přinesla společnosti 108 AGENCY kladné reference a prokázala, že jsme připraveni pomoci klientům nejen se
samotným skladovým řešením, ale také s orientací ve zcela novém prostředí jak po stránce provozních, tak právních
náležitostí této komplexní transakce. Klient využívá prostory v žádané lokalitě v blízkosti pražského mezinárodního
letiště.
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MALL.CZ | 20.500 m2

Zakládáme si na dlouhodobých vztazích s našimi klienty, dokážeme tak ﬂexibilně poskytnout optimální řešení
v ten pravý čas. Společnosti Mall.cz jsme pomohli zajistit dodatečné prostory pro expanzi společnosti v moderním
industriálním parku Prologis Park Prague Jirny, které byly realizovány formou BTS výstavby.
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IKEA | 3.500 m2

Spolupráce se společností IKEA, která je jedním z největších evropských prodejců montovaného nábytku vyústila
v zajištění pronájmu externích skladových prostor o rozloze 3.500 m2 v Malackách. Nové skladové prostory pomohly
společnosti k optimalizaci sezónních zásob.
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KOŠÍK.cz | 8.500 m2

Spolupráce se společností Košík.cz, která je jedním z předních hráčů na rozvíjejícím se trhu on-line obchodování
s potravinami, vyústila v zajištění pronájmu skladových kapacit o rozloze 8.500 m2 v P3 Parku Prague Horní
Počernice. Nové skladové kapacity pomohly společnosti Košík.cz k optimalizaci procesů a také rozšíření rozvozových
lokalit. 108 AGENCY se nadále podílí na vyhledávání vhodných projektů pro další expanzi v lokalitách Olomouc,
Ostrava a Brno.

PRONÁJEM – VÝROBA
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EYELEVEL | 25.000 m2

Nadnárodně působící společnost s českými kořeny, EYELEVEL, se v rámci rozšiřování svých obchodních aktivit
rozhodla relokovat skladové prostory do zcela nové budovy Prologis Parku Prague Airport. Poradenství při výběru
prostor zajistila 108 AGENCY. Spolupráce však neskončila pouze zahájením výstavby nové haly o rozloze 25.000 m2,
na základě spokojenosti EYELEVEL se službami naší společnosti se strany dohodly také na partnerství při zajištění
nových kancelářských prostor.
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EUROFIT | 7.000 m2

Významným klientem z automotive sektoru se pro industriální tým společnosti 108 AGENCY stala společnost
EUROFIT. Jako jednomu z prvních dodavatelů nového automobilového závodu Jaguar Land Rover našla odpovídající
prostory v Prologis parku Nitra. Zde si klient pronajímá v první fázi 7.000 m2 skladových, výrobních a kancelářských
ploch, přičemž se počítá s dalším rozšiřováním spolupráce na tomto projektu do budoucna.
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TOP CONTROL | 2.800 m2

Klientem z oblasti automotive je společnost Top Control. Z důvodu lepšího napojení na své obchodní partnery se
společnost rozhodla přesunout své aktivity na Plzeňsko. 108 AGENCY společnosti doporučila vhodné prostory
a pomohla s vyjednáním odpovídajících obchodních podmínek. V současné době tak může společnost Top Control
využívat celkem 2.800 m2 výrobních a kancelářských prostor v projektu CTPark Plzeň.
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M+W GROUP | 7.500 m2

Nadnárodní průmyslový koncern se rozhodl rozšířit své působení v Česku otevřením nového závodu v severočeské
Krupce. 108 AGENCY společnosti pomohla nalézt vhodné řešení v podobě výstavby moderních výrobních prostor, které
budou primárně sloužit produkci ﬁltračních jednotek využívaných především ve farmaceutickém a biotechnologickém
průmyslu. Portfolio nájemců teplického CTParku tak po spuštění provozu doplnila vysoce specializovaná výroba.
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STOW | 25.000 m2

Klientům dokážeme pomoci napříč všemi regiony, důkazem je nájemní transakce společnosti Stow, které jsme asistovali
s výběrem nových výrobních prostor o rozloze 14.000 m2 v Karviné, v Moravskoslezském kraji. Na základě dlouhodobé
spolupráce jsme následně klientovi asistovali také s expanzí, přičemž v současnosti využívá 25.360 m2 moderních ploch.

ZASTUPOVÁNÍ NÁJEMCŮ
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SUMISHO GLOBAL LOGISTICS | 30.000 m2

Významná logistická společnost Sumisho Global Logistics se rozhodla využít služeb expertního týmu 108 AGENCY
při přejednání stávající nájemní smlouvy v rámci CTParku Plzeň. Výsledkem jednání bylo dosažení dohody vedoucí
ke snížení nájemného společně s dalšími provozními úsporami. Následně jsme pro SGL zajistili expanzi v rámci
tohoto parku na celkových téměř 30.000 m2 skladových ploch. Spolupráce mezi SGL a 108 AGENCY se řadí mezi
dlouhodobější, neboť jsme již pro potřeby této logistické společnosti zajistili také několik krátkodobých skladových
ploch pro vykrytí ad – hoc potřeb.
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ALZA.CZ | 22.000 m2

Společnost Alza.cz, lídr v oblasti internetového prodeje v Česku, navázal se společností 108 AGENCY spolupráci
s cílem přejednat podmínky nájemní smlouvy v rámci Prologis Parku Úžice. Výsledkem jednání bylo dosažení
ﬁnanční úspory při pronájmu prostor o celkové ploše 21.445 m2 s možností garantované expanze o 4.000 m2.
Dále jsme spolupracovali také na prolongaci nájemní smlouvy v P3 Parku Prague Horní Počernice, kde společnost
Alza.cz provozuje centrální sklad a prodejní pobočku.

ZASTUPOVÁNÍ NÁJEMCŮ
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AUTO KELLY | 23.000 m2

Společným cílem 108 AGENCY a Auto Kelly byla revize stávajících nájemních podmínek v P3 Parku Prague D1, kde
tento přední distributor autodílů využívá plochy o celkové výměře 22.294 m2. Přejednáním podmínek kontraktu
v exkluzivní lokalitě dálnice D1 se podařilo dosáhnout zajímavých ﬁnančních úspor, které společnosti umožňují
zaměřit se na další růst tržního podílu.
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MD ELEKTRONIK | 7.000 m2

Rostoucí obsazenost industriálních prostor s sebou přináší také složitější vyjednávací pozici pro současné nájemce.
Společnost MD Elektronik, významný dodavatel součástek pro automotive segment, proto využil služeb
108 AGENCY při přejednání stávající nájemní smlouvy v CTParku Plzeň. V tomto projektu si společnost pronajímá
skladové kapacity o rozloze 7.000 m2. Ve spolupráci s industriálním týmem 108 AGENCY se společnosti
MD Elektronik podařilo při prodloužení nájemní mlouvy zajistit také snížení nákladů na pronájem.
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EXPEDITORS | 8.000 m2

Cílem společnosti Expeditors, předního poskytovatele logistických služeb, byla optimalizace podmínek vycházející
z přejednání stávajícího nájemního kontraktu v areálu Segro Logistics Park Prague v Hostivicích. Partnerství se
108 AGENCY přineslo společnosti Expeditors nejen přímou úsporu na nájemném díky vyjednání výhodnějších
ﬁnančních podmínek, ale například také dohodu o realizaci dodatečných stavebních úprav, které klientovi zaručí
efektivnější provoz skladu.

PRODEJ BUDOVY
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CARRIER ČESKÁ REPUBLIKA | 13.000 m2

108 Investment Advisory exkluzivně zprostředkovala prodej komerčního areálu mezinárodní společnosti Carrier,
umístěného v lokalitě pražských Horních Počernic.
Areál o celkové rozloze 12.621 m2 sestává z administrativní budovy, dvojice skladových hal doplněných nezbytnou
manipulační plochou a parkingem. Souhrnně poskytuje 4.822 m2 užitných zastřešených ploch a nabízí možnost další
výstavby v rámci pozemku. Akvizici areálu bez nájemců uskutečnil privátní koncový uživatel.
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MULTIFUNKČNÍ AREÁL JEREMIÁŠOVA | 32.000 m2

Multifunkční areál Jeremiášova 947 v pražských Stodůlkách, jenž zaujímá plochu 11,8 hektarů a poskytuje téměř
32.000 m2 komerčních prostor, změnil majitele v transakci, zprostředkované 108 Investment Advisory. Ta pro areál,
vlastněný původně společností Konstruktiva Lokus, zajistila privátního strategického investora. Ten areál dále
provozuje a rozvíjí.
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PANASONIC LCD | 36.000 m2

Perfektní přehled o českém trhu potvrdila společnost 108 AGENCY v případě prodeje výrobního závodu
v průmyslové zóně Triangl. Mandát na vyhledání nových výrobních prostor, který 108 AGENCY získala od společnosti
Grammer, se podařilo propojit s rozhodnutím společnosti Panasonic o divestici jejich výrobního závodu.
108 AGENCY zrealizovala prodej areálu společnosti CTP, kde následně vyjednala dlouhodobý pronájem pro
společnost Grammer.

PODNÁJEM PROSTOR
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BC LOGISTIC | 8.000 m2

Společnost BC Logistics se na industriální tým 108 AGENCY obrátila s nelehkým zadáním, které vycházelo z potřeby
získat rozsáhlejší skladové kapacity (přibližně 8.000 m2) na krátkou dobu 1 roku. Cílem bylo vyhovět potřebám
hlavního zákazníka, společnosti Barum Continental v přechodném období mezi dokončením výstavby nového skladu
v Otrokovicích. Zkušený tým 108 AGENCY dokázal přijít s optimálním řešením v podobě podnájmu v rámci prostor XPO
v CTParku Pohořelice. Tyto prostory splňují náročná bezpečnostní kritéria, nutná pro skladování pneumatik, kolaudace
prostor tedy proběhla zcela bez problémů.
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Oodji (RIFICZECH) | 6.000 m2

Dovednost pružně zareagovat na speciﬁcké požadavky klientů je jedním ze zásadních aspektů prosazení na trhu.
108 AGENCY je vždy připravena nabídnout optimální řešení, které bude přínosné pro všechny zúčastnění strany. Společnosti
Oodji tak industriální tým 108 AGENCY pomohl s nalezením vhodných prostor, a to formou podnájmu 6.000 m2 skladových
prostor, které dosud využívala v areálu Logicor Dobrovíz společnost GUT (Great United Trading). Společnosti zvolily odlišný
přístup k řešení logistiky, podařilo se tak zajistit požadované prostory včetně dalšího vybavení i zaměstnanců.

PALETOVÁ MÍSTA
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LIDL | 14.000 m2

Industriální tým 108 AGENCY se často setkává také s poptávkami na uskladnění vyššího množství palet, ať již
krátkodobě či na delší období. Ani tento požadavek pro nás není žádným problémem, což dokládá například
dlouhodobá spolupráce se společností LIDL. Ta byla s našimi službami natolik spokojena, že spolupráce nezůstala
pouze u zajištění paletových míst v lokalitách Olomouc, Třebíč, Rudná, Brno, Jirny, Praha, Hostivice
(vždy 10 – 12.000 míst), ale také v zastupování při vyhledání nových skladových prostor v CTParku Divišov
(8.000 m2), VGP Parku Tuchoměřice (1.782 m2) či Airport Logistic Parku Kněževes (4.000 m2) a nadále pokračuje.
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CEVA Logistics Slovakia | 3.000 m2

Na industriálním trhu se často setkáváme s požadavkem na umístění většího množství palet. Tento požadavek přichází
především od logistických společností. Pro CEVA Logistics Slovakia jsme zajistili uskladnění 3.000 paletových míst ve volných
prostorech společnosti Duvenbeck Slovensko.

PROČ 108 AGENCY?
JAKO ČESKÁ SPOLEČNOST BEZ ZAHRANIČNÍHO VLASTNÍKA JSME NEZÁVISLÍ
A FLEXIBILNÍ
BUDUJEME DLOUHODOBÉ VZTAHY S NAŠIMI KLIENTY A VLASTNÍKY
NEMOVITOSTÍ
ZAKLADÁME SI NA OSOBNÍM, ALE PROFESIONÁLNÍM PŘÍSTUPU
VĚNUJEME SE JAK NOVÝM, TAK I STARŠÍM PROJEKTŮM A OPÍRÁME SE
O ŠIROKOU DATABÁZI KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ
DÍKY SYNERGII NAŠICH JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ NABÍZÍME KVALITNÍ
SLUŽBY A VŽDY I NĚCO NAVÍC
POMÁHÁME ŠETŘIT ČAS A ZMÍRNIT RIZIKA
MÁME ZÁJEM O DĚNÍ V OBORU A NEZTRÁCÍME MOTIVACI

... NAŠE PRÁCE MÁ VÝSLEDKY A TO NÁS BAVÍ.

KONTAKTY
108 AGENCY, s.r.o.
Česká republika
Příběnická 939/20
130 00 Praha 3 – Žižkov
Česká republika
tel.: +420 222 211 464
e-mail: info@108agency.cz

Slovensko
Karpatská 6
811 03 Bratislava
Slovensko
tel.: +421 948 144 038
e-mail: info@108agency.sk
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