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Tiina Fågel aloittaa CBRE Finland Oy:llä Kampin kauppakeskusjohtajana
Helsinki, 1.6.2018
Tiina Fågel on nimitetty kauppakeskus Kampin kauppakeskusjohtajaksi 1.6.2018 alkaen. Tiina siirtyy
CBRE Finland Oy:n palvelukseen Spondalta, jossa hän toimi kauppakeskus Citycenterissä Head of
Marketing -nimikkeellä. Tiina on pitkän linjan kauppakeskusammattilainen ja hänen vastuulleen CBRE:llä
tulee kauppakeskus Kampin kaupallinen johtaminen. Hän työskentelee yhdessä Kampin CBRE-tiimin
kanssa, johon kuuluu asiantuntijoita niin tekniikasta, markkinoinnista kuin taloudestakin.
Katja Holmström, Senior Portfolio Manager, TH Real Estate:
“Kauppakeskus Kampilla on vahva ja monipuolinen vuokralaisvalikoima, keskeinen sijainti erinomaisilla
yhteyksillä ja laaja asiakaskunta. Näiden ominaisuuksien takia, Kamppi sopii täydellisesti TH Real Estaten
hallinnoiman European Cities Fundin strategiaan. Uskomme, että yhteistyössä omistajien (Allianz ja ECF)
sekä kauppakeskusmanageri CBRE:n kanssa voimme jatkaa Kampin menestystarinaa ja kehittää kohdetta
entisestään.”
Juhani Hiippavuori, Head of Shopping Centre Management, CBRE Finland Oy:
“Mahtavaa saada Tiina vahvistamaan kasvavaa kauppakeskustiimiämme ja Kampin CBRE tiimiä! Tiinan
kokemus alalta ja laaja-alainen osaaminen retailin parissa on sekä Kampille että CBRE:lle todella iso asia.
Kamppi todettiin juuri tutkitusti pääkaupunkiseudun parhaaksi kauppakeskukseksi. Tiinan johdolla Kampin
menestystarinaa jatketaan ja luodaan siihen kokonaan uusia lukuja.”
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CBRE Finland Oy tarjoaa kiinteistöalan asiantuntijapalveluita kiinteistöjen omistajille, sijoittajille ja vuokralaisille
Helsingin, Turun, Jyväskylän ja Oulun toimipisteistä käsin. Palvelutarjontaamme kuuluu myynti- ja ostoneuvonanto,
toimitilavuokraus, kiinteistöjohdon konsultointi ja vuokralaisedustus, kiinteistöomaisuuden hallinnointi,
kauppakeskusjohtaminen, kiinteistöarviointi sekä toimitila- ja työympäristömuutokset. CBRE Finlandilla työskentelee
noin 80 kiinteistöalan asiantuntijaa. Cbre.fi
CBRE Group, Inc. (NYSE: CBG), Fortune 500- ja S&P 500 -yhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Los Angelesissa, on
maailman suurin kaupallinen kiinteistöpalvelu- ja sijoitusyhtiö (vuoden 2017 liikevaihdon perusteella). Yhtiöllä on yli
80 000 työntekijää (osakkuusyhtiöt pois lukien), ja sen yli 450 toimistoa (osakkuusyhtiöt pois lukien) palvelevat
kiinteistöjen omistajia, sijoittajia ja vuokralaisia eri puolilla maailmaa. CBRE tarjoaa kiinteistön myynti- ja
leasingpalveluita ja niihin liittyvää strategista neuvontaa, yrityspalveluja, kiinteistö-, toimitila- ja projektijohtopalveluja,
kiinnelainapalveluja, arviointipalveluja, kehityspalveluja, sijoitusten hoitopalveluja ja tutkimus- ja konsulttipalveluja.
www.cbre.com
TH Real Estate on TIAA-omaisuudenhoitoyhtiön Nuveen-tytäryhtiön yksikkö ja yksi maailman suurimmista
kiinteistösijoitusyhtiöistä. Sen hallinnoimat varat ovat 107 miljardia dollaria. Yhtiö tarjoaa sijoittajille sekä osake- että
velkasijoituksia hallinnoimiensa rahastojen ja valtakirjojen kautta. Ne sijoittavat eri maantieteellisillä alueilla,
toimialoilla ja käyttävät eri sijoitusstrategioita ja -välineitä ja antavat näin sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa
kiinteistöihin kaikilla mahdollisilla tavoilla.
TH Real Estatella on yli 80 vuotta sijoituskokemusta. Sen palveluksessa on yli 500 asiantuntijaa ja sillä on toimistoja
yli 20 kaupungissa Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Aasian-Tyynenmeren alueilla. Yhtiöllä on syvällistä paikallista
kokemusta yhdistettynä globaaliin näkökulmaan.
Sijoitus-, varainhoito- ja yritysstrategiamme pohjautuvat rakenteellisten trendien syvälliseen ymmärtämiseen ja
hyödyntämiseen. Nämä trendit muuttavat kiinteistöalaa ja vastuullista sijoittamista markkinasykleistä riippumatta.
Tämä ”Tomorrow’s World” -lähestymistapa on sijoitusprosessimme ja liiketoimintojemme ytimessä ja vaikuttaa
vahvasti pitkän aikavälin näkemykseemme kiinteistösijoittamisesta, jonka tavoitteena on hyödyttää sekä
asiakkaitamme että yhteiskuntaa.
www.threalestate.com

