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Zmiany w Panasonicu
Magdalena Fariaszewska zostala
nowym sales and marketing managerem
w dziale Solution Business
Panasonic Polska
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Kultura a negocjacje
o barierach hamujacych rozwój rynku negocjacji,
znaczeniu hierarchii wartosci oraz postrzeganiu ne
gocjatora jako magika i hochsztaplera z doktorem
Andrzejem Dybczynskim ..
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Biznesmeni chca mieszkac wygodniej

w "Iong-stay" apartamentów, a nie w hotelach

Wynajem apartamentów,
to coraz lepszy interes

Violetta Slodzinska

Krzysztof Romanowski, wlasciciel firmy
we Wroclawiu, od kilku tygodni przebywa
w Warszawie. Tym razem jednak pobyt ma
charakter nie biznesowy, tylko prywatny.
Pan Krzysztof mial tutaj operowane kola
no i obecnie przechodzi rehabilitacje.
Przed przyjazdem do Warszawy szukal dla

siebie wygodnego miejsca do zamieszka
nia. Nie chcial hotelu.

- Dla mnie najgorszy w hotelach jest
brak kuchni. Ja duzo pracuje, czesto dlugo
w nocy, nagle, np.o drugiej nad ranem, za-

czytaj na stronie 14

Olaf Dzierzykray-Rogalski

Firmy zagraniczne
w Polsce, kontra ...
biurokracja
Violetta Slodzinska

"Jestesmy dla Polski atrakcy,jni" - mÓWla
przedstawiciele malych i srednich firm zagra
nicznych, które juz to zrobily, natomiast
"chcemy tu inwestowac" stwierdzaja te, które
biznes dopiero chcialyby rozwinac. Z opinii
uzyskiwanych z biur handlowych poszczegól
nych krajów czy izb handlowo-przemysl
owych wynika, ze niewiele z nich chce osta
tecznie do Polski wchodzic.

Wedlug danych z wielu zródel, Polska jest
ciagle niezwykle atrakcy,jnym rynkiem dla za
granicznych inwestycji. Wedlug PAIilZ np.
Polska zajmuje pierwsze miejsce w rankingu
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Wynajem apartamentów, to coraz
chce mi sie herbaty i wtedy w hotelu moge
ja dostac dopiero po skontaktowaniu sie
z room service. Stalo sie to dla mnie za
bardzo uciazliwe. Poza tym, czy jest cos
lepszego niz gotowanie we "wlasnej" kuch
ni? Hotele maja znamiona tymczasowosci,
sa dla ludzi, którzy chca w nich spedzic pa
re dni - dodaje Krzysztof.

Ale do Warszawy przyjezdza takze w ce
lach biznesowych, np. na realizacje projek
tu, która moze byc rozlozona w czasie na od
szesciu do dziewieciu miesiecy. Wynajac ho
tel na taki termin to olbrzymi wydatek, no
i niewygody, o których juz wspominal. Wy
najac mieszkanie? Nie wchodzi w rachube,
bo trzeba podpisac umowe i niewazne, naja
ki okres, rok czy pól, tylko co z tym robic, je
sli projekt skonczy sie wczesniej?

Idea wynajmowania apartamentów na
dlugi czy krótki okres (ang. long or short
term tlats) na zachodzie od dawna cieszy sie
wielkim zainteresowaniem. W Polsce biznes

ten jest bardzo mlody i jeszcze malo rozre
klamowany.

K. Romanowski, choc jest specjalista
komputerowym, w internecie spedzil okolo
dwóch godzin, aby znalezc dla siebie miesz
kanie.

- W internecie udalo mi sie wyszukac do
kladnie dwie fIrmy oferujace takie aparta
menty, prosze mi wierzyc, uzywalem wszyst
kich mozliwych hasel ogólnych, znalazlem
wiecej pod nazwami angielskojezycznymi.

Odnalazl dwie fIrmy, wyslal e-mailem for
mularz, w którym sprecyzowal dzien przy-

jazdu i wyjazdu, warunki, jakich oczekuje
i otrzymal propozycje.

Wynajem apartamentów na krótki czy dlugi
pobyt ma w Polsce krótka, ale dynamiczna hi
storie. Biznes ten zaistnial 4-5 lat temu. I tak
jak na Zachodzie przybral forme korporacy,jna
i bardziej prywatna. Wlasciciele prywatni oczy
wiscie dysponuja znacznie mniejsza oferta
apartamentów do wynajecia niz wieksze fIrmy
(wlaczajac hotele), ale stale powiekszaja swoje
oferty, co oznacza w niektórych wypadkach, ze
zaczynali biznes z piecioma apartamentami,
a po roku dzialalnosci powiekszyli oferte o 100
i wiecej procent. Ponad 30-procentowy Wil"ost

zainteresowania odnotowuja korporacje i hote
le. Stale zwieksza sie wachlarz ofert, którymi
zacheca sie zagranicznych biznesmenów i fu
my. Ceny za wynajecie odgrywaja tu duza role,
maja byc nie tylko alternatywa do cen oferowa
nych przez hotele, ale adekwatna do standardu
pokoju i calego serwisu. I tak w prywatnych fu
mach wynajmujacych ceny wahaja sie od 180
do 350 zlotych za dobe (takie na dzien dzisiej
szy oferuje: www.apartments.officemedia.pl)
lub od 90 do 200 euro za dobe Gak w wypad
ku Residence Diana), ale i hotele, które swo
je zwykle hotelowe uslugi poszerzyly o wyna
jem dlugoterminowych apartamentów, jak In
terContinental (przy Emilii Plater 49) musza
cenowo zachecic klientów.Hotel ten oferuje 76
apmtamentów w cenach od 70 do 140 euro
i jak mówi koordynator ds. sprzedazy Marta
Rogala, z dnia na dzien rosnie liczba osób py
tajacych o wynajem apartamentów na ponad
dwa miesiace.

Trudno nie zauwazyc, ze idea powstania
takich "uslug", do jakich mozna zaliczyc wy
najmowanie apartamentów na dlugi czy krót
ki okres, wziela sie od przyjezdzajacych do
Polski biznesmenów i inwestujacych u nas
fIrm zagranicznych. I to wlasnie oni do dzis
stanowia ponad 80 procent wynajmujacych,
Polacy to jak na razie okolo 20 procent.
W czolówce krajów, które korzystaja z apar
tamentów zamiast hoteli sa: Niemcy, Wielka
Brytania, Francja, Ameryka i Japonia.

Paulina i Olaf Dzierzykray-Rogalscy
prowadza wynajem apartamentów na krótki
okres (minimum 3 dni, maksimum 3 miesia
ce) od paru lat. Zainwestowali w zakup kilku

apartamentów, które dzis sa ich wlasnoscia,
a reszta? - jak mówi pani Paulina "od niedaw
na wlasciciele mieszkan, którzy np. opuszcza
ja Polske najakis czas, sami nas znajduja i po
wierzaja je pod opieke. Wtedy podpisujemy
wlasciwa umowe i wynajmujemy je na okre
slony czas (krótki termin), a w okresie, kiedy
nie jest wynajete, dalej sie nim opiekujemy".

Dzis Panstwo Dzierzykray-Rogalscy maja
10 apartamentów w róznych dzielnicach
Warszawy.

W centrum na ulicy Koszykowej mieszka
wlasnie Krzysztof Eomanowski, a na ulicy
Dabrowskiego, Amerykanin z Kalifornii Ray
Rodriguez. Ray jest communication consul-
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lepszy interes
• tant, jego firma swoja baze ma w Niem

czech, ale biznes prowadzi w calej Europie,
miedzy innymi tez w Polsce. Tak wiec bywa
tu dosc czesto i to na okres od dwóch tygo
dni do 3-4 miesiecy. Jednak dotad podczas
pobytów w Polsce mieszkal w hotelach.

Dlaczego? - Nie wiedzialem, ze takie apar
tamenty w Polsce sa. Moi biznesowi partnerzy
z Niemiec uswiadomili mi, ze mam wejsc na
Internet, wstawic haslo ,Warsaw apartments"
i to wszystko. Zajelo mi to chwile i mialem
mieszkanie, z dala od centrum, jak lubie, z pel
nym serwisem. Ja przebywajac w hotelu dlu
zej niz dwa tygodnie czulem sie jak w wiezie
niu. A tu mam duzy stól, na którym stoja dwa
komputery i leza sterty papieru, (w hotelu
masz male biurko, no chyba ze wynajmiesz su
it), kuchnie, do której moge zajrzec, kiedy
chce, no i pewnosc, ze nikt nie wciska nosa

w moje rzeczy osobiste. Ray byl zdziwionytyl
ko tym, ze wiekszosc apartamentów, które
znalazl, oferowaly wynajem na krótki okres.

Ray powiedzial: - Zdziwilo mnie to, bo
np. w Kalifornii, wlascicielom oplaca sie wy
najmowac tylko na dlugie terminy. Maja
gwarancje, ze lokatorzy beda dbali o miesz
kanie, w którym chca mieszkac dlugo, i ze
jest gwarancja stalej oplaty.

W Polsce jest inaczej, wiekszosc takich
firm wynajmuje apartamenty na krótko, bo
to sie oplaca mówi pani Paulina. Przy dluz
szym pobycie trzeba zanizyc cene. Poza tym
moga wystapic problemy prawne. Jesli ktos
z lokatorów postanowi nagle zostac na dlu
zej, to trudno go sie pozbyc z mieszkania.

Nam na szczescie to sie jeszcze nie zdarzylo,
ale znamy takie wypadki.

Z takimi problemami nie borykaja sie duze
renomowane fumy, jak np. Orco Property
Group, które zainwestowalo w hotel Le Regi
na, a potem postanowilo poszerzyc wlasny ty
powo hotelowy biznes o kompleks biurowo-
apartamentowy - Rezydencje MaMaison Dia
na. Budynek ten znajduje sie w centrum War
szawy, przy ul. Chmielnej 13A, ale goscie at
mosfere maja iscie prywatna. Jest specjalny
~azd dla samochodów, parking podziemny
dla gosci, sporo zieleni wokól, no i cisza mi
mo tetniacej zyciem czesci Warszawy.

Marta Glijer, specjalistka ds. sprzedazy: 
Rezydencja Diana zostala otwarta w kwietniu
2005 roku. Firma Orco Property Group zaje
la sie restauracja unikatowych architektonicz
nie budynków, miedzy innymi tego, w którym
obecnie jestesmy. Z oryginalnej kamienicy
z pocz. XIXwieku, powstal luksusowy aparta
mentowiec z 46 pokojami o pow. od 45 do po
nad 100 metrów kwadratowych.

I jak mówi dyrektor generalny Residence
Diana Agnieszka Tucharz: - Zarzad fumy
Orco postanowil sie skupic na unikatowych
projektach, tzw.niszowych, czylistworzyc cos,
co bedzie laczylo funkcje biurowo-rezydency
jne i mialo zupelnie inna atmosfere niz hotele.

Potrzebny nam jest psychiczny
komfort
Panstwo Aude Fauvage i Nicolas Beckers
przyjechali do Polski na cztery miesiace, po
chodza z Francji, ich firma wynajela im

Paulina Dzierzykray-Rogalska

apartament w Residence Diana. Atmosfere
panujaca tutaj nazywaja "homey", po prostu
domowa. - Nie wyobrazam sobie mieszkac

przez cztery miesiace w hotelu, w jednym
pokoju. Musze miec przestrzen, komfort.
Oboje z mezem duzo pracujemy poza grani
cami i mieszkanie w takich apartamentach
pozwala nam czuc sie jak w domu.

Jak wychodzi porównanie tego mlodego
przeciez biznesu w Polsce z ofertami innych
krajów? Aude Fauvage: - Dla mnie nie ma
zadnej, jest profesjonalna obsluga, personel
mówi róznymi jezykami, apartamenty sa ulo
kowane w centrum miasta, a jednoczesnie
jest tu taka cisza, wszedzie blisko.

W Warszawie mozna dzis znalezc aparta
menty, które zaspokoja prawie wszystkie za
chcianki i wymagania klienta. NiewaZTIe,czy
wynajmuja je prywatne osoby, jak panstwo
Rogalscy, czy duze korporacy,jne fumy, kazdy
chce zaoferowac klientowi to, co ma najlep-

szego. A klienci sa rózni i bywaja wymagajacy.
,Warszawa jest takim specyficznym miej

scem, do którego przyjezdza sie w celach
biznesowych, zawodowych. Tak wiec naj
wieksza grupe u nas stanowia tzw. top mana
gement, czyli najwyzszy szczebel. Mamy tu
ludzi z calego swiata, niektórzy maja wyma
gania, choc moze lepiej nazwac je prosbami.
Np. kiedys poproszono nas o udekorowanie

pokoju tylko rózami, zalatwienie limuzyn, bo
gosc mial zamiar sie oswiadczyc.

Dla innego klienta musielismy przeme
blowac pokój, bo mial ze soba pianino. Na
dodatek trzeba bylo zadbac o to, by jego
granie nikomu innemu nie przeszkadzalo.
Wiekszosc tych prósb spelniamy - mówi
Agnieszka Tucharz. Czy mozna powiedziec,
ze w tym stosunkowo mlodym biznesie
w Polsce konkurencja rosnie szybko?
Agnieszka Tucharz: - Nie do konca, nie za
uwazylismy takiej typowej konkurencji.
Jest cos, co jest zblizone do naszej oferty,
ale to nie to samo.

Residence Diana to budynek w samym
sercu Warszawy, kazdy z apartamentów za
projektowany jest indywidualnie. Od rozmia

ru do wystroju wnetrza, kazdy najbardziej
wyrafmowany gust znajdzie tu cos dla siebie.

Podobnie jak w apartamentach oferowa

nych u panstwa Rogalskich. Mozna je wyna
jac w róznych dzielnicach, róznych metra
zach, z dostepem do Internetu.

Rayowi Rodriguezowi tak spodobal sie
ten biznes, ze zaczal sie zastanawiac nad
tym, czy nie namówic swoich partnerów,
którzy spedzaja sporo czasu w Warszawie na

zakup budynku, w którym mozna by odre
montowac mieszkania i zaczac je po porostu

wynajmowac na dlugie terminy.
No i konkurencja jednak rosnie .•
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