
EDYCJA 2020 



 
Biznes w branży nieruchomości – edycja 2020: 
 

INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI W NIEPEWNYCH CZASACH 
 
Spotkanie networkingowe dla członków IPPCP 

 

 Jak pandemia COVID19 wpłynęła na branżę, co nas czeka? 

 Jak rozsądnie inwestować dziś na rynku    

 Czy dziś nieruchomości to pewna lokata?  

 Czas na realizację zysków  czy może inwestycje? 

 Jakie nowoczesne narzędzia inwestycyjne są dziś dostępne na rynku?  

 

Jeśli myślisz o inwestowaniu na rynku nieruchomości, ale nie wiesz od czego zacząć, 

szukasz środków na swój projekt, chciałbyś podzielić się swoimi doświadczeniami, 

świadczysz usługi dla tego sektora, a może szukasz nowego pomysłu na biznes? 

Na te wszystkie tematy będziemy mogli podyskutować w gronie ekspertów  działających 

od wielu lat na tym rynku. W tym roku spotkanie odbędzie się w formie debaty i 

rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Będzie  również czas na rozmowę w kuluarach.  

 

Już 08 października 2020 r. o godzinie 16:00 w naszej siedzibie w Zgierzu 
ul. Długa 29 A dowiemy się jak INWESTOWAĆ W NIERUCHOMOŚCI W 
NIEPEWNYCH CZASACH .  
 
Wydarzenie jest zamkniętym spotkaniem Izby Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej 
Polski. Zapraszamy wszystkich członków oraz zaproszonych gości.  
Prosimy o potwierdzenie obecności na adres mailowy: 
biuro@ippcp.pl lub kontakt telefoniczny z dyrektorem biura 792 098 888 
 
Osoby które nie są członkami Izby a są zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o 
kontakt na powyższy nr telefonu.  

 

 

 
 

mailto:biuro@ippcp.pl


 
 
 
 
Uczestnicy wydarzenia i zaproszeniu goście:  
 
 
• Bank Spółdzielczy w Zgierzu     - oferujący rozwiązania finansowe dla deweloperów 

 
• Crowdy              - pierwszą platformą crowdfundingu dłużnego.  

 
• Colliers International             -  wiodąca na świecie firma doradcza w branży nieruchomości 

 
• Dwóch Braci             - inwestor z branży nieruchomości  
 
• EKSA sp. z o.o.             - kompleksowa obsługa inwestycji  
 
• Family Funds CC – Family office       - przygotowywanie projektów inwestycyjnych opartych o rynek        

               nieruchomości dla inwestorów indywidualnych 
 

• Hoper Deweloper            -  Deweloper  
 

• Hymon Fotowoltaika            -  systemy fotowoltaiczne 
 

• Kalamat Julia Adwokat            - kancelaria adwokacka specjalizująca się w branży nieruchmości   
 

• Łódzki Dom Biznesu            - fundusze unijne  
 
• Nowik Arseniusz             - inwestor z branży nieruchomości  

 
• Olejnik Arkadiusz             - inwestor z branży nieruchomości  
 
• Royal Sail Investment Group            - inwestor z branży nieruchomości  

 
• TBS w Zgierzu            - Towarzystwo Budownictwa Społecznego  

 
• TEXTILIMPEX             - wynajmujący i zarządzający powierzchniami biurowymi 

 
• Tatami Poland             - firma budowlana, pośrednictwo sprzedaży, wynajem lokali 
  
 

I wielu innych fantastycznych gości 
 



 
 
 
 
PROGRAM: 
 
 16:00 - Przywitanie i przedstawienie gości  - serwis kawowy 

 
 16:20  - Debata – Inwestowanie w nieruchomości w niepewnych czasach  

 
 

• TBS w Zgierzu  - Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Anna Mundzia Prezes Zarządu 
 

• Family Funds  CC – Family office  -przygotowywanie projektów inwestycyjnych opartych o rynek nieruchomości 
  dla inwestorów indywidualnych – Cezary Duraj  
 

• Crowdy  - pierwszą platformą crowdfundingu dłużnego – Eryk Lipski Prezes Zarządu 
 

• Dwóch Braci  - Inwestor z branży nieruchomości -  kamienice i nie tylko – Jarosław Krajewski Prezes Zarządu 
 

• Nowik Arseniusz - inwestor z branży nieruchomości – Mikro apartamenty, Kamienice   
  
• EKSA sp. Z o.o - kompleksowa obsługa inwestycji – Szymon Misztela Prezes Zarządu  

 

 
 

 17.30  Pytania i dyskusja  
 

 18.30 Networking – serwis kawowy 
 

 
Spotkanie odbywać się będzie zgodnie z zasadami obowiązującego reżimu sanitarnego.  

 
 

(!!!) Zobacz profile naszych panelistów  
 



• Anna Mundzia – TBS  
 

Absolwentka Politechniki Łódzkiej oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim - Rynek Nieruchomości - 
Wycena. Od ponad 8 lat zarządza Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Zgierzu. Przedmiotem działalności 
TBS w Zgierzu Spółka z o. o. jest między innymi budowanie lub nabywanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na 
zasadach najmu. Udziałowcami spółki jest siedem gmin z terenu województwa łódzkiego a kapitał zakładowy spółki 
przekracza 70 000 000 PLN. Zasoby spółki to ponad 1000 mieszkań w różnej  formule o powierzchni ponad 54 000 
m2   
 
• Arseniusz Nowik – Indywidualny Inwestor  

 
Urodzony Łodzianin i niewątpliwie miłośnik łódzkich kamienic dumny z tego, że ma swój wkład w rewitalizację Łodzi. 
Początek doświadczeń zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości sięga roku 1999, kiedy to jako 15-latek 
stawiał pierwsze kroki na rynku najmu pomagając w wynajmowaniu mieszkań w rodzinnej kamienicy.  Od tego 
momentu już wiedział, że chce się zajmować nieruchomościami. Pierwszy lokal na wynajem przygotowałem mając 
19 lat, a była to 15-metrowa kawalerka na ulicy Felsztyńskiego. Do dziś przeprowadził inwestycje w 20 kamienic o 
powierzchni ponad 15 000 m² (310 lokali). Obecnie wraz z rodziną i zaprzyjaźnionymi inwestorami prowadzi kilka 
projektów, głównie związanych z rewitalizacją kamienic, w których również posiada lokale na wynajem. 
 
• Cezary Duraj – Family Funds Capitlal Consultants  
 
Ekonomista, inwestor. Pasjonat sportu, judoka, wielki fan ekonomii oraz rynków kapitałowych. Zawodowo od lat 
związany z obsługą inwestora indywidualnego w zakresie inwestycji na rynku kapitałowym oraz na rynku 
nieruchomości inwestycyjnych. Współtwórca Family Funds, firmy specjalizującej się w przygotowywaniu projektów 
inwestycyjnych opartych o rynek nieruchomości dla inwestorów indywidualnych. Spółka realizuje inwestycje w 
najlepszych lokalizacjach w Polsce - Krakowie, Sopocie, Warszawie i Wrocławiu.  
 
• Eryk Lipski  Crowdy -  platforma crowdfundingu dłużnego 
 
Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach managerskich w obszarach sprzedaży oraz relacjach B2B w 
różnych instytucjach finansowych. Uczestnik podyplomowego programu na Uniwersytecie Warszawskim 
dedykowanego zarządzaniu przedsięwzięciami typu Fin-tech. Licencjonowany makler papierów wartościowych nr 
3264. Prezes Zarządu  Crowdy i pierwszej  platformy crowdfundingu dłużnego. Na platformie umieszczane były 
kampanie emisji obligacji (posiadamy indywidualną interpretację wydaną przez Komisję Nadzoru 
Finansowego),  obecnie znajdują się projekty pożyczek o profilu inwestycyjnym - atrakcyjnych przedsięwzięć, z 
bogatą historią spółek za nimi stojących oraz zabezpieczeniami hipotecznymi na pierwszym miejscu. Tylko w 
ostatnich miesiącach platforma  zrealizowała projekty o wartości kilkunastu milionów złotych.  
 
  
• Jarosław Krajewski – dwóch braci  
 
Dwaj bracia, wspólnicy, którzy założyli rodzinną spółkę Kamienice Dwóch Braci. 
Drogę zawodową zaczynali w szeroko rozumianych finansach, tak by po kilku latach poszukać nowych wyzwań. 
Długo szukali pomysłu na rodzinny biznes aż urzekły ich nieruchomości. 
 Flipowali  mieszkaniami zanim upowszechniono ten termin. Wybudowali samowystarczalny dom wyprzedzając 
lokalny rynek o kilka ładnych lat. A dziś stoją przed wyzwaniami związanymi z wznoszeniem nowych budynków i 
remontowaniem kolejnych łódzkich kamienic. 
 Marzy im się postawienie nowej kamienicy w stylu francuskim, ale jak sami mówią na wszystko przyjdzie czas.   
Żałują jedynie że nie zaczęli wcześniej inwestować w nieruchomości. 
 
• Szymon Misztela - EKSA 

 
od 2017 roku Prezes Zarządu oraz współwłaściciel EKSA sp. z o.o., spółki działającej w branży budowlanej od 1991 
roku.  Absolwent Politechniki Łódzkiej, którą ukończył w 2004 r. Główne doświadczenie w branży budowlanej 
uzyskał pracując przez wiele lat w firmie SKANSKA na stanowiskach technicznych oraz jako Dyrektora Projektu. 
Doświadczenie zdobył przy realizacji projektów zarówno dla sektora prywatnego oraz publicznego. Najważniejsi 
partnerzy biznesowi to COMARCH, BARRY CALEBAUT, TEXTILIMPEX, ZUS, 12 Terenowy Oddział Lotniskowy, 
WFOŚiGW oraz wewnętrzny inwestor SKANSKA PROPERTY. Wielkość realizowanych projektów to przedział od 10 do 
100 mln złotych.  
 
 


