Cushman & Wakefield patronem merytorycznym konferencji Hotel Investment
Trends Poland&CEE
Cushman & Wakefield, wiodącą na świecie firma świadcząca usługi na rynku nieruchomości
komercyjnych, została patronem merytorycznym organizowanej przez wydawcę miesięcznika „Hotelarz”
konferencji Hotel Investment Trends Poland&CEE. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się 17 maja
w hotelu Renaissance w Warszawie.
Obchodząca w ubiegłym roku stulecie działalności firma Cushman & Wakefield należy do grupy największych
podmiotów doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody są szacowane na 6
mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą pośrednictwo w wynajmie powierzchni,
kompleksowe zarządzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarządzanie
obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarządzanie inwestycjami i aktywami (DTZ Investors)
oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i
doradztwa. Firma zatrudnia 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach.
Cushman & Wakefield posiada jeden z najsilniejszych działów hotelowych działających na rynku Europy
Środkowo-Wschodniej. Jako wiodący doradca w tym segmencie nieruchomości komercyjnych oferuje usługi w
zakresie doradztwa transakcyjnego, poszukiwania operatorów hotelowych, wycen oraz wsparcia przy
pozyskaniu finasowania dla nowych inwestycji.
- Bardzo cieszy nas fakt, że druga edycja konferencji odbędzie się przy współudziale tak silnego partnera, jakim
jest Cushman & Wakefield. Wierzymy, że dzięki tej współpracy opracujemy nie tylko najbardziej aktualny
program merytoryczny wydarzenia, ale i zaprosimy do udziału w dyskusjach czołowych przedstawicieli sieci
hotelowych i funduszy inwestycyjnych z całego świata, które zainteresowane są dynamicznie rosnącym rynkiem
Europy Środkowo-Wschodniej – mówi Krzysztof Gonciarek, członek zarządu Polskich Wydawnictw
Specjalistycznych ProMedia, wydawca „Hotelarza”.
- Hotel Investment Trends Poland&CEE to najbardziej znane tego typu wydarzenie na rynku hotelowym w
Polsce. Koncentruje się przede wszystkim na tematyce inwestycyjnej. Wraz z silnym rozwojem branży
hotelarskiej w regionie, generującej wysokie przychody, rośnie apetyt na inwestycje hotelowe, zarówno wśród
inwestorów lokalnych, jak i zagranicznych. Cieszymy się, że w tak kluczowym dla branży momencie będziemy
mogli swoją wiedzą i doświadczeniem wesprzeć tegoroczną edycję konferencji – mówi Maria Zielińska, starszy
doradca ds. rynku hotelowego firmy Cushman & Wakefield w Polsce.
Hotel Investment Trends Poland&CEE to organizowane przez wydawcę „Hotelarza” forum poświęcone
inwestycjom hotelowym w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Poprzednia edycja wydarzenia
okazała się ogromnym merytorycznym i frekwencyjnym sukcesem. Konferencja zgromadziła ponad 350
czołowych przedstawicieli branży hotelarskiej oraz ekspertów z Polski i zagranicy - przedstawicieli sieci
hotelowych, inwestorów prywatnych, a także reprezentantów funduszy, banków i pracowni architektonicznych.
ORGANIZATOR

Hotelarz to najlepsze i najpopularniejsze pismo dla hotelarzy w Polsce. Ten ukazujący się
nieprzerwanie już od 1962 roku miesięcznik jest niekwestionowanym liderem sprzedaży w
segmencie prasy hotelarskiej w kraju. To także najpopularniejszy portal branżowy www.ehotelarz.pl.
Hotelarz aktywnie angażuje się i wspiera działania pro środowiskowe i podnoszące
kompetencje polskich hotelarzy. Jest organizatorem największej konferencji hotelarskiej w
Europie Środkowo-Wschodniej, Hotel Trends Poland&CEE, która każdego roku odbywa się
jesienią, oraz konferencji inwestycyjnej Hotel Investment Trends Poland&CEE odbywającej
się wiosną. Jest tajże organizatorem specjalistycznych szkoleń Akademii Hotelarza, która
już od ponad dziesięciu lat z sukcesem wypełnia misję podnoszenia wiedzy i kwalifikacji
polskiej branży hotelarskiej. Hotelarz to również inicjator i organizator regionalnych debat z
cyklu Śniadania Hotelarza, a także najpopularniejszych konkursów branżowych – Hotel z
Pomysłem i Hotelarz Roku.
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Pięć dotychczasowych, organizowanych przez wydawcę „Hotelarza” edycji Hotel Trends Poland&CEE
zgromadziło ogółem ponad 2200 praktyków praktyków branży hotelowej. W ramach blisko 95 tematów
dyskusje prowadziło ponad 340 czołowych przedstawicieli branży hotelarskiej oraz ekspertów z Polski i
zagranicy, a 165 sponsorów wspierało organizację wydarzeń.
Szczegóły wydarzenia na stronie www.hit-poland.pl.

