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Warszawa, 11.02.2019 

 

Informacja prasowa 

 

Strategiczne awanse w Zdrojowej 

 

Magdalena Rybicka i Piotr Śliwka awansowali w strukturze Zdrojowa Invest & Hotels. Ich 

bogate doświadczenie w branży zostało docenione przez grupę, która stawiając na swoich 

najlepszych pracowników chce utrzymywać przewagę na coraz bardziej konkurencyjnym 

rynku turystycznym i inwestorskim nad Bałtykiem. 

Polska sieć Zdrojowa Invest & Hotels to dynamicznie rozwijająca się grupa hotelarska, 

zarządzająca obiektami w najpiękniejszych miejscowościach wypoczynkowych, w tym Radisson 

Blu Resort oraz Hilton Resort & Spa w Świnoujściu. Zdrojowa odnosi sukcesy i zdobywa liczne 

wyróżnienia, promując tym samym polskie wybrzeże i zapewniając regionowi rozwój, a turystom 

infrastrukturę hotelową na miarę XXI wieku. 

Zdrojowa stawia na najlepszych ludzi, którzy odpowiednio wykorzystają potencjał czasu i miejsca, 

w związku z tym grupa podjęła strategiczne decyzje osobowe: 

Magdalena Rybicka, dotychczasowo Dyrektor ds. Sprzedaży, została Członkiem Zarządu 

Zdrojowa Hotels. Odpowiada za sprzedaż, w tym współdecyduje o strategii rozwoju całej sieci, 

wraz z otwarciami nowych hoteli, a także sprawne funkcjonowanie hotelowych recepcji. Ma ponad 

czternastoletnie doświadczenie w hotelarstwie. Pracę w tej branży rozpoczynała w InterContinental 

Hotel Group, następnie kontynuowała karierę w sieciach Hilton i Starwood. Będąc Managerem ds. 

Zakwaterowania podczas UEFA EURO 2012™ miała doskonałą okazję, aby poznać obiekty 

noclegowe również od strony klienta. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, posługuje się 3 

językami obcymi. Prywatnie spędza wolny czas z rodziną i oddaje się swoim pasjom, którymi są: 

podróże, latanie na paralotni oraz narciarstwo. 

Piotr Śliwka został Dyrektorem Sprzedaży Zdrojowa Invest, która zajmuje się realizacją 

apartamentów condo – odpowiada za dział sprzedaży. Niezmiennie pozostał Dyrektorem Rozwoju 

w VacationClub,  należącej do grupy platformy rezerwacyjnej apartamentów wakacyjnych, w której 

jest odpowiedzialny za poszerzanie oferty. Piotr Śliwka z rynkiem nieruchomości związany jest od 

ponad 12 lat. Rozpoczął swoją przygodę od stanowiska Doradcy ds. Nieruchomości Home Broker, 

aby po kilku latach zarządzać zespołem liczącym 120 osób jako Dyrektor Regionalny. Od 2013 

otwierał w Polsce oddziały Sotheby’s International Realty powiązanej z najstarszym domem 

aukcyjnym na świecie. Studiował ma Politechnice Wrocławskiej oraz Uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. Był ratownikiem medycznym, prywatnie pasjonat motoryzacji i podróży, 

zapalony biegacz, wielbiciel muzyki i dobrej książki kryminalnej.  

---------------------------------- 
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Hotele w najpiękniejszych kurortach / Hotels in the best Polish resorts                               www.zdrojowahotels.pl 

Zdrojowa to rodzinna grupa inwestycyjna i hotelarska skoncentrowana na polskich kurortach. 
Dysponuje 12 stylowymi obiektami o charakterze premium w najlepszych lokalizacjach w górach i 
nad morzem, w tym Radisson Blu Resort, Świnoujście i wkrótce – Hilton Świnoujście Resort & Spa. 
Zdrojowa to twórca systemu condo hoteli w Polsce, lider tego rynku i budowy apartamentów 
wakacyjnych. Zarządza ponad 1200-osobową kadrą. 
CSR obejmuje programy Zdrojowa Art i Zdrojowa Eco Friendly. Wszystkie obiekty sieci 
wyposażone są w ładowarki do samochodów elektrycznych. Goście sieci korzystają z 
atrakcyjnego programu lojalnościowego Zdrojowa Club™ – zbierają punkty i wymieniają je na 
atrakcyjne benefity. 
 
Sprawdź: Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube 

https://www.facebook.com/grupa.zdrojowa/
https://twitter.com/ZdrojowaInvest?lang=pl
https://www.linkedin.com/company/zdrojowa-invest-sp-ka-z-o.o./
https://www.instagram.com/zdrojowa_invest__hotels/
https://www.youtube.com/channel/UCHYBHPVh4DFG6msDIZ7NdbA

