
                                                        

 

KONFERENCJA:  

PROJEKT INWESTYCYJNY  
W SYSTEMIE „CONDO” 

 

Kraków, 16 listopada 2017 roku; na terenie targów HORECA w Krakowie 

Organizatorzy:  InwestycjewKurortach.pl i Projekt Hotel Sp. z o.o. 

Program wydarzenia: 

10:30 – 11:00 Rejestracja uczestników 

11:00 – 11:15 Powitanie - Marlena Kosiura, ekspert portalu InwestycjewKurortach.pl oraz Jerzy Miklewski, 
Prezes Zarządu Projekt Hotel 

11:15 – 12:15 Filozofia projektów inwestycyjnych w systemie „condo” – prelekcja Artur Pietraszewski, 
Associate Director, Investment Properties Poland, CBRE 

Cel i definiowanie projektu; wejście i wyjście z projektu; produkt projektu; organizacja 
projektu; aspekty prawne; finansowanie projektów „condo”. 

12:15 – 13:00 Rynek inwestycji „condo” w Polsce - prezentacja Marlena Kosiura, InwestycjewKurortach.pl 

Historia i wielkość rynku, najwięksi gracze, nowi deweloperzy i operatorzy, planowane 
kierunki rozwoju branży condohoteli. 

13:00 – 13:30 Przerwa na kawę 

13:40 – 14:00 Czy, kiedy i jak kupować apartamenty w systemie „condo”? - Jerzy Miklewski, Projekt 
Hotel 

14:00 – 14:30 Aspekty prawne i finansowe realizacji inwestycji typu condohotel, aparthotel 

14:30 – 15:30 Nowoczesny marketing hotelowy – warunek sukcesu inwestycji w condo- i aparthotele – 
Tomasz Chojnacki, Managing Partner, Hotel Marketing Group  

15:30   Podsumowanie i zakończenie konferencji, rozmowy z uczestnikami  

Program może jeszcze ulec zmianie. 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale konieczna jest wcześniejsze rejestracja: 
biuro@projekthotel.pl 

  



                                                        
 

PRELEGENCJI KONFERENCJI: 
 

 
 
 
 

 

JERZY MIKLEWSKI 
Wybitny analityk biznesu hotelarskiego, niezależny ekspert, wykładowca, 
szkoleniowiec, inwestor, Funkcjonuje na rynku od ponad 15 lat. 
Właściciel firmy doradczej PROJEKT HOTEL, której głównym celem jest 
rozwiązywanie wszelkich problemów inwestorów hotelarskich.  Posiada 
wieloletnie doświadczenie w zakresie definiowania i realizacji 
hotelarskich    projektów    inwestycyjnych    poparte  wieloma 
realizacjami hoteli niezależnych i hoteli operujących pod globalnymi 
markami hotelowymi, a także własnych (hotele IDEAL o standardzie 2 i 3 
gwiazdek hotelowych,  obiekt wielofunkcyjny, w tym hotel PORTIUS  
o standardzie 3 gwiazdek w Krośnie). Pracował dla setek inwestorów, do 
dzisiaj współpracujących z firmami HOTELON i PROJEKT HOTEL.  

 
PROJEKT HOTEL od kilku już lat działa na rynku ukraińskim i białoruskim 
odnosząc tam znaczące sukcesy doradzając lokalnym inwestorom 
(AKADEMIA INWESTORÓW HOTELARSKICH na Ukrainie czy Hampton by 
Hilton w Brześciu). Główna specjalizacja: analizy rynków i wszechstronne 
analizy lokalizacji pod kątem inwestycji hotelarskich. Jerzy Miklewski jest 
także partnerem FORTECH CONSULTING. 

 
 
 

  
 

 

 
ARTUR PIETRASZEWSKI 
Z rynkiem nieruchomości związany od 1992 roku. Jest doświadczonym 
konsultantem i  operacyjnym menedżerem odpowiedzialnym za 
kompleksowe zarządzanie przygotowaniem, komunikacją  
i komercjalizacją projektów deweloperskich,  
w szczególności projektów mieszkaniowych.  Działał jako pośrednik, 
menedżer odpowiedzialny za marketing i działania PR, budował  
i kierował dużymi zespołami sprzedażowymi oraz pracował jako analityk 
rynku i konsultant na terenie całej Polski.  Świadczył usługi dla spółek 
związanych z międzynarodowym funduszem inwestycyjnym private 
equity oraz zarządzał jako Dyrektor Sprzedaży i Marketingu procesami 
komunikacji marketingowej i sprzedaży w giełdowych spółkach 
deweloperskich. Specjalizuje się w tworzeniu kompleksowych strategii 
rynkowych dla klientów sektora nieruchomości i zarządzaniu ryzykami  
w procesie deweloperskim. Jest członkiem Royal Institution of Chartered 
Surveyors (MRICS) oraz Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Doradców 
Rynku Nieruchomości (PSDRN). Od 2016 roku w strukturach CBRE Polska 
zajmuje się usługami dla firm deweloperskich i klientów rynku 
mieszkaniowego i sektora PRS.  



                                                        
 
 

 

 
MARLENA KOSIURA 
Karierę rozpoczynała pracując wiele lat jako dziennikarz w tematyce 
politycznej i gospodarczej w Polskiej Agencji Prasowej. Od kilkunastu lat 
związana z rynkiem nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Jest 
założycielem portalu InwestycjewKurortach.pl i jego głównym 
ekspertem. Wnikliwie przygląda się rozwojowi w Polsce rynku 
condohoteli i apartamentów wakacyjnych oraz mieszkań na wynajem 
krótkoterminowy, analizując nowe projekty, warunki zakupu i najmu, 
oraz niejasności panujące w tym segmencie w naszym kraju.  
 
Jest autorem kilkudziesięciu artykułów dotyczących rynku condo oraz 
nieruchomości z segmentu second home w mediach 
ogólnoinformacyjnych i branżowych.  
 
Prowadzi działania z zakresu doradztwa i consultingu w obszarze 
sprzedaży i marketingu oraz komunikacji wizerunkowej dla branży 
nieruchomości. Wśród firm z którymi współpracowała są m.in. Czarna 
Góra Resort, Firmus Group, Ghelamco, Gerda Broker. 
 

    
 

 

 
TOMASZ CHOJNACKI 
Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Handlowej we 
Wrocławiu oraz kierunku Organizacja Turystyki i Rekreacji. Od 14 lat w 
branży interaktywnej, od 9 związany z branżą hotelową i turystyczną. 
Pracował dla takich marek jak: Mercedes-Benz, Koleje Dolnośląskie S.A. 
czy Thomas Cook AG. Przez ostatnie 6 lat zajmował stanowisko Dyrektora 
Działu Sprzedaży w firmie PROFITROOM, gdzie od początku budował 
dział sprzedaży, a w późniejszym okresie, jako Dyrektor ds. Kluczowych 
Klientów, dbał o optymalny dobór narzędzi dla hoteli i zapewnienie im 
najwyższej jakości obsługi. Odwiedził ponad 750 obiektów hotelarskich. 
 
Obecnie założyciel firmy Hotel Marketing Group, zajmującej się 
marketingiem internetowym, kampaniami w social mediach oraz 
poprawą wizerunku i opinii w internecie. Firma jest także dostawcą 
innowacyjnego ecosystemu produktów HotelEye, służącego do analizy 
konkurencji i kontroli działań marketingowych. Jest to pierwszy tego typu 
produkt analityczny dla hoteli w Polsce. 

 

 


