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Jak każdy kryzys, koronawirus spadł na nas nieoczekiwanie, 
a skala jego wpływu na funkcjonowanie biznesów globalnie 
zaskoczyła niejednego przedsiębiorcę. W większości firm sytu-
acja kryzysowa w krótkim terminie została opanowana, jednak 
należałoby zadać sobie pytanie: co dalej? Czy słabe ogniwa 
w naszym łańcuchu dostaw, tak silnie ujawnione w trakcie pan-
demii, da się skutecznie zabezpieczyć? Jeżeli tak, jak to zrobić?

Po nowemu, czyli na krótko? Pandemia koronawirusa sprawiła, 
że na rynku najmu nieruchomości magazynowych głośno zro-
biło się o umowach krótkoterminowych. Czy nowa normalność, 
jaka nastała we wszystkich aspektach naszego życia, oznacza, 
że tego rodzaju forma najmu stanie się standardem?
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