
Ręcznie przygotowane, udekorowanie, tradycyjnie wypieczone w piecu oraz spakowane do 
ekologicznych torebek pierniczki rozesłano przed Świętami do klientów i partnerów bizne-
sowych Zdrojowej Invest. Słodkie upominki wykonało Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej 
Kraina Rumianku. Zdrojowa Invest realizując swoją strategię CSR wybiera działania, które 
wspierają społeczności lokalne. Współpraca biznesu z podmiotami społecznymi umożliwia im 
realizowanie misji związanej z aktywizacją osób zagrożonych wykluczeniem i ich integrację 
społeczną, a także dbanie o zrównoważony rozwój, tak jak w przypadku Krainy Rumianku.
.
Słodka niespodzianka będzie czekać również w pokojach Gości, którzy zdecydowali się 
spędzić Święta w hotelach należących do Zdrojowej Invest. Wypiekiem i dekoracją piernicz-
ków dla Gości zajęli się osobiście Szefowie Kuchni.

„Święta nieodłącznie kojarzą się z prezentami i radością. W tym roku odpowiedzialnie podeszliśmy 
do kwestii podarków świątecznych – zamiast zamawiać je u komercyjnego producenta 
wybraliśmy Krainę Rumianku. Współpraca z podmiotami ekonomii społecznej to coś więcej niż 
tylko transakcja biznesowa, to dawanie nadziei na lepsze jutro. ” – podsumowuje Renata 
Sobczyńska, Dyrektor ds. Komunikacji Zdrojowa Invest.

O deweloperze

Zdrojowa Invest to dynamicznie rozwijający się rodzinny, kołobrzeski holding 
inwestycyjno-deweloperski i hotelarski w segmencie second home. Największy deweloper 
apartamentów wakacyjnych i sieć condo hoteli, których jest również pionierem w Polsce. 
Naszym głównym produktem są obiekty apartamentowo-hotelowe 
i usługowe z opcjonalnym systemem zarządzania wynajmem, czyli apartamenty na 
sprzedaż z gwarancją zysku dla Kupującego i możliwością korzystania z apartamentu na 
własne potrzeby. Wszystkie inwestycje mają charakter premium, a realizowane są
w najpiękniejszych polskich miejscowościach wypoczynkowych i tylko w topowych lokali-
zacjach.
Zdrojowa Invest odnosi liczne sukcesy. M.in. w 2011 roku znalazła się w zestawieniu 
największych polskich podmiotów  gospodarczych „Rzeczpospolitej” – Lista 2000. Natomiast 
kołobrzeski Marine Hotel*****, którego jest inwestorem, był centrum pobytowym 
Reprezentacji Królestwa Danii podczas Euro 2012.
Zdrojowa Invest jest grupą odpowiedzialną społecznie, troszczącą się o rozwój sztuki
i środowisko w ramach, odpowiednio, programu Zdrojowa Art i Zdrojowa Eco Friendly.

Więcej informacji na: www.zdrojowainvest.pl

Ściągnij logotypy i zdjęcia naszych inwestycji w wysokiej rozdzielczości z: 
www.zdrojowainvest.pl
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Piernikowe Święta w Zdrojowej

Zdrojowa Invest postawiła w tym roku na społeczne i tradycyjne pierniki. Pracownicy 
Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej Kraina Rumianku przygotowali świąteczne 
upominki Zdrojowej Invest, a Szefowie Kuchni upiekli dla Gości hotelowych 
pierniczki.

Sand Hotel, Kołobrzeg

Ultra Marine, Kołobrzeg

Marine Hotel*****, Kołobrzeg
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