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GRYFBUD  
I WEST COMFORT 

Pasja, jakość, styl, 
kompleksowość

Tarasy Krzekowo w  Szczecinie, Apartamenty na Wydmach w  Międzywodziu,  
Sun Towers w Świnoujściu – co łączy te cenione, prestiżowe inwestycje mieszkanio-
we? Za ich budowę odpowiedzialna była firma GRYFBUD, prężnie rozwijający się 
szczeciński generalny wykonawca usług budowlanych. Firma, choć młoda, szybko 
zdobyła sobie czołową pozycję na rynku i wciąż szuka nowych pól rozwoju. Efektem 
tych poszukiwań jest spółka West Comfort — wspólne przedsięwzięcie Gryfbud
-u oraz firmy Polino. Nowa firma promuje i proponuje Grand Bulwar — ekskluzywny 

apartamentowiec w najmodniejszej części Szczecina — przy Łasztowni.

Blatic Infinity, Międzyzdroje



Cechą charakterystyczną działalności firmy 
GRYFBUD jest generalne wykonawstwo 

obiektów, kompleksowość projektu i usług 
budowlanych, jakość prac oraz ich terminowość. 
GRYFBUD gwarantuje pełną obsługę inwestycji, 

począwszy od wylania fundamentów po 
wszelkie prace wykończeniowe. Od zakupu 

atrakcyjnych gruntów (szczególnie w Szczecinie 
oraz regionie ze szczególnym uwzględnieniem 

terenów nadmorskich), poprzez projekt 
architektoniczny dopasowany do infrastruktury 

oraz całościową realizację inwestycji. Są one 
realizowane przez profesjonalnie przygotowane 

zespoły wykwalifikowanych pracowników 
pod nadzorem sprawdzonych menedżerów 

i kierowników kontraktów z wieloletnim 
doświadczeniem. GRYFBUD wszystkie 

inwestycje realizuje w krótkim czasie i zgodnie 
z terminem. Optymalizuje zarówno koszty 

ponoszone w trakcie budowy, jak i te, które 
powstaną podczas eksploatacji. Już na etapie 

tworzenia projektu potrafi zaproponować 
rozwiązania wpływające na obniżenie kosztu 

inwestycji. Bezpieczeństwo finansowe 
realizowanych inwestycji zapewnia stabilna 

ekonomicznie sytuacja firmy. 

GRY FBUD   
A LWAYS STRONG

GRYFBUD działa od 2017 roku, ale szybko dał się poznać na szczecińskim 
i regionalnym rynku, zarówno wśród klientów biznesowych, jak i indy-
widualnych. Spółka jest generalnym wykonawcą kilku bardzo atrakcyj-
nych obiektów budowlanych zrealizowanych w prestiżowych lokaliza-
cjach w  Szczecinie oraz na zachodniopomorskim wybrzeżu Bałtyku. 
W  ciągu pięciu lat swojej działalności firma zrealizowała inwestycje 
o łącznej powierzchni ponad 58 tys. m2. Wśród nich znajdują się m.in. 
szczecińskie osiedla Janka Muzykanta i Tarasy Krzekowo (80 mieszkań  
w  zabudowie bliźniaczej), Apartamenty na Wydmach w  Międzywo-
dziu (102 lokale), czy też ostatnio zakończona inwestycja Sun Towers 
w Świnoujściu (237 mieszkań i lokali w dwóch 11-piętrowych budynkach 
w centrum miasta). 

PRojEKTY PRZEKUWANE W CZYNY

Kilka kolejnych inwestycji jest właśnie realizowanych. Dwie z nich powsta-
ją w Międzyzdrojach. Pierwszy to Baltic Waves Resort. Ukończenie obiektu 
jest zaplanowane na czwarty kwartał 2023 roku. 

Projekt wyróżnia unikatowa architektura z elewacją budynków w kształcie 
fal. Znakiem rozpoznawczym inwestycji będą ażurowe okiennice, których 
zadaniem jest przysłonienie w  całości przeszklonych fasad apartamen-
towców. Ich charakter zmienia się, w zależności od tego ilu gości przebywa 
w apartamentach, kto otwiera okiennice oraz z jakiej perspektywy obser-
wujemy elewację budynku – mówi Damian Grzebyta, kierownik kontraktu.

Baltic Waves Resort położony jest w  odległości 600-800 m od między-
zdrojskiej Promenady, mola oraz plaży. W trzech budynkach znajduje się 
217 apartamentów. Do tego m.in. resort SPA z basenem wewnętrznym, 
brodzik dla dzieci, kids room, sauna, sala fitness, restauracja, całodobowa 
recepcja, lokale usługowe. Na zamkniętym terenie inwestycji, pomiędzy 
dwoma budynkami znajduje się basen zewnętrzny, strefa zabaw „pod 
chmurką”, oraz strefa relaksu. Budynki połączone są przeszklonym ogrze-
wanym łącznikiem, a pod nimi znajduje się dwupoziomowa hala garażowa 
o łącznej powierzchni 8 tys. m2.

– Inwestycje realizowane przez GRYFBUD charakteryzują się nieba-
nalną architekturą i  śmiałymi rozwiązaniami architektonicznymi, 
a  Baltic Waves Resort jest tego najlepszym potwierdzeniem. Wy-
smakowany design oraz estetyka obiektów, przyciągające uwagę 
konstrukcje i  elementy wykonania, harmonijność z  istniejącą in-
frastrukturą, krajobrazem, przestrzenią i  przyrodą – to wszystko 
stanowi fundament inwestycji firmy GRYFBUD – dodaje Damian 
Grzebyta.

WiDoK Po hoRYZoNT

GRYFBUD jest także generalnym wykonawcą Baltic Infinity Między-
zdroje. Ukończenie tego projektu planowane jest również na czwarty 
kwartał 2023 roku. Budynek mieści 161 apartamentów zlokalizowanych 
na pięciu piętrach, a także część usługową na parterze, wraz ze strefą 
wellnes & SPA, basenem wewnętrznym, kids club, salą fitness. Swoją 
nazwę Baltic Infinity (z  j. ang. nieskończoność Bałtyku) zawdzięcza 
niesamowitej i  nietypowej lokalizacji, przy pierwszej linii zabudowy, 
bezpośrednio przy plaży, co umożliwia niczym nieograniczony widok  
po horyzont – również z basenu. 

Niezależnie od stopnia skomplikowania, GRYFBUD podejmuje takie wy-
zwania. Jest to zasługą wysokich umiejętności kadry inżynierskiej i pra-
cowników. Każda nasza inwestycja realizowana jest przez profesjonalnie 
przygotowane zespoły wykwalifikowanych pracowników pod nadzorem 
sprawdzonych menedżerów i kierowników kontraktów z wieloletnim do-
świadczeniem – dodaje kierownik budowy Wiktor Piórski.

SKYBAR, BASEN NA DAChU i WiNDA DlA SAMoChoDóW

W  Świnoujściu GRYFBUD jest generalnym wykonawcą Seaside Garden. 
Budynek jest zlokalizowany w otoczeniu nadmorskiej zieleni w zachodniej 
części miasta. Jego cechą charakterystyczną jest nowoczesna, moderni-
styczna architektura w klasycznym wydaniu z elementami nawiązującymi 
do Art Déco. 

Dbałość o  najmniejsze szczegóły, jakimi są balustrady nawiązujące  
do geometrycznych roślin czy elementy sztukaterii połączone z alu-
miniową stolarką, daje poczucie luksusu. W ramach projektu powsta-
je 70 kameralnych apartamentów o  bardzo wysokim standardzie,  
do których przynależy strefa spa wraz z  basenem zlokalizowanym 
na dachu budynku z  widokiem na morze. Uzupełnieniem strefy re-
laksu jest skybar z przestrzenią lounge. Ciekawostką i oryginalnym, 
nietypowym rozwiązaniem, pod kątem wykorzystania przestrze-
ni, zastosowanym w tym budynku jest zamontowanie w nim windy 
dla samochodów. To rzadkość w tego typu inwestycjach – zachwala  
Mike Mijas, członek zarządu.

I  jeszcze jedna świnoujska realizacja GRYFBUDU — Apollo Resort.  
To kompleks trzech całorocznych, luksusowych budynków, w których 
znajdują się apartamenty i hotel Pontos. Pięciogwiazdkowy komfort 
nad samym brzegiem morza oferujący baseny, luksusowe Wellness & 
Spa, całoroczne restauracje, sky bar, kawiarnie, salę konferencyjną, 
butiki handlowe, tarasy widokowe – to wszystko sprawia, że kom-
pleks budzi zainteresowanie gości przez cały rok.

Niezaprzeczalnym atutem kompleksu jest jego piękna architektura 
i kolorystyka. Użyto trzech podstawowych kolorów elewacji: białego, 
szarego oraz jasnego drewna. Do tego duże przeszklenia. Dzięki temu 
budynek świetnie się komponuje z krajobrazem wybrzeża Bałtyku — 
mówi Kamil Głodek, kierownik kontraktu.

Kolejny atut – położenie. Apollo Resort położony jest w  pierwszej 
linii zabudowy. Poza tym znajduje się blisko sławnej świnoujskiej 
promenady, Parku Zdrojowego, Fortów Anioła i Zachodniego, portu 
jachtowego oraz kolejnej atrakcji miasta – wiatraka u ujścia rzeki Świ-
ny. Blisko też do kortów tenisowych oraz ścieżek rowerowych prowa-
dzących przez całe Świnoujście aż do kurortów po niemieckiej stronie 
wyspy Uznam. 

Kolejny atut to wyposażenie, m.in. basen typu „infinity”, sky bar, 
strefa rekreacyjna Spa&Wellness, sauny, jacuzzi, fitness, ekskluzyw-
ne tarasy na dachu i klub malucha – kids play – dodaje Kamil Głodek, 
kierownik kontraktu.

NiE TYlKo APARTAMENTY

Ale nie tylko inwestycje apartamentowe realizuje GRYFBUD. Fir-
ma jest także generalnym wykonawcą hal logistyczno - maga-
zynowych. Zrealizowała m.in. halę dla firmy DB Schenker, która 
powstała przy ulicy Lubczyńskiej w Szczecinie. To ok. 4,5 tys. m2 
powierzchni użytkowej w  hali logistycznej oraz 620 m2 budynku 
biurowego. Do tego 143 miejsca parkingowe dla kontenerów oraz 
110 miejsc dla samochodów osobowych. Zagospodarowano tak-
że ok. 25 tys. m2 terenu w postaci nawierzchni betonowych oraz 
z kostki brukowej. Hala i budynek biurowy zostały zaprojektowa-
ne w  konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej. Przy tym obiekcie 
generalny wykonawca także projektował i wykonywał kablowania 
z linii wysokiego napięcia. 

Kolejna realizacja GRYFBUDU, to generalne wykonawstwo centrum 
badawczo - rozwojowego dla firmy Saicon w Pruszczu Gdańskim, któ-
ra zajmuje się dostarczaniem niezawodnych rozwiązań w  zakresie 
automatyzacji produkcji. Prace trwają, a zakończenie planowane jest 
na kwiecień 2023 r.

WEST CoMFoRT WKRACZA Do AKCji

Na początku 2022 roku na polski rynek deweloperski wszedł West 
Comfort. To wspólne przedsięwzięcie GRYFBUDU oraz firmy Polino 
– specjalizującej się w projektowaniu i realizacji obiektów logistycz-
nych i magazynowych. Dzięki temu połączeniu powstają funkcjonal-
ne obiekty, w  atrakcyjnych lokalizacjach. Czerpiąc z  doświadczenia 

Baltic Waves Resort, Międzyzdroje

Sun Towers, Świnoujście10 
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obu firm i  bazując na dotychczasowym dorobku inwestycyjnym, 
inwestycje realizowane przez West Comfort cechują się wieloma 
niestandardowymi rozwiązaniami i udogodnieniami dla przyszłych 
mieszkańców. 

I  tak też jest w  przypadku apartamentowca Grand Bulwar.  
To kameralny, pięciokondygnacyjny budynek położony tuż nad 
wodą – przy kanale Parnica, który łączy Odrę Zachodnią z Re-
galicą. Znajduje się w nim 80 mieszkań — od jedno do pięciopo-
kojowych, o powierzchni od 17 do 122 m2, w tym przestronny 
dwupoziomowy penthouse z  patio oraz tarasem widokowym 
o powierzchni nawet 90 m2 (2,9 m ponadstandardowa wysokość 
najwyżej usytuowanych apartamentów). Parter budynku zosta-
nie zagospodarowany pod przestrzeń handlowo-usługową oraz 
biurową. 

Inwestycja powstaje na Łasztowni, już określanej jako „nowe serce 
miasta”. Dzielnica jest bardzo popularna wśród szczecinian oraz tu-
rystów. To idealne miejsce do spacerów i spotkań, o wielkim poten-
cjale i możliwościach zagospodarowania.

– Zabudowa Łasztowni to jeden z  największych projektów urba-
nistycznych realizowanych obecnie w  Szczecinie, będący ewene-
mentem na skalę krajową. Ma szansę stać się najbardziej pożądaną 
lokalizacją do zamieszkania, będąc równocześnie synonimem kom-
fortu i prestiżu – mówi Aleksandra Czerniawska - Piechota, dyrektor 
sprzedaży West Comfortu.

Autorem projektu Grand Bulwar jest Marek Sietnicki – znany, nagra-
dzany i nietuzinkowy architekt. Jego pomysł jest pełen interesują-

cych rozwiązań, podkreślających dbałość o  detale, zapewniający 
poszanowanie historii miejsca. Łączy klasykę z  nowoczesnością 
oraz estetykę z funkcjonalnością. 

oGRóD ZiMoWY NA DAChU

Apartamentowiec harmonizuje z klimatem dzielnicy i sąsiedztwem 
jednego z  najpopularniejszych miejsc w  Szczecinie – nadodrzań-
skich bulwarów. 

– Apartamenty na ostatniej kondygnacji mają dostęp do prze-
stronnych tarasów na dachu. Można je indywidualnie zaaranżo-
wać, wyposażając np. w jacuzzi, albo stworzyć „zimowy ogród”. 
Przeszklenia elewacji nie tylko zwiększają optycznie przestrzeń 
apartamentów, ale zapewniają również doskonałe doświetlenie 
pomieszczeń, tworząc ciepłe i klimatyczne wnętrza. Duże bal-
kony z widokiem na rzekę i panoramę miasta, to niezaprzeczal-
ny atut budynku podobnie jak wysoki standard wykończenia. 
Grand Bulwar to propozycja dla osób ceniących wygodę i szuka-
jących wyjątkowego i prestiżowego miejsca do zamieszkania – 
dodaje Aleksandra Czerniawska - Piechota, dyrektor sprzedaży 
West Comfortu.

Grand Bulwar może być również znakomitą lokatą kapitału 
i opłacalną inwestycją – lokale idealnie nadają się na wynajem 
długo i krótkoterminowy. Inwestycja jest znakomicie skomuni-
kowana z całym miastem. W najbliższym sąsiedztwie znajdują 
się szkoły, przedszkola, restauracje i przychodnia. Apartamen-
towiec posiada bezpośredni dostęp do wody, a kilkaset metrów 
od niej znajduje się przystań żeglarska.

ApArtAmenty grAnd bulwAr, doskonAłe 
miejsce do życiA i inwestowAniA.

nAjlepszA jAkość od

westcomfort.pl

– Przyjęte rozwiązania architektoniczne 
oraz zastosowane materiały podkreśla-
ją wyjątkowość budynku. Wytworna ele-
wacja inwestycji jest wykonana z klinkie-
ru w zdecydowanej ciemnej kolorystyce. 
Do tego m.in. panoramiczne okna, eks-
kluzywne lobby z portiernią, trzy windy 
cichobieżne, reprezentacyjne, rozsuwa-
ne drzwi wejściowe do apartamentowca 
oraz unikalne, prywatne wewnętrzne 
patia – mówi Aleksandra Czerniawska - 
Piechota.

BYć CZęŚCią NiEZWYKŁEGo MiEjSCA

W  standardzie budynku inwestor za-
pewnia ładowanie samochodów elek-
trycznych – montaż ładowarki w  hali 
garażowej, przygotowanie pod klimaty-
zację – możliwość montażu klimatyzacji 
w  najbardziej nasłonecznionych aparta-
mentach oraz ogrzewanie podłogowe 
pozwalające ograniczyć koszty utrzyma-
nia w sezonie grzewczym. 

Poza tym, energooszczędne oświetlenie 
LED z czujnikami ruchu w korytarzach, 
dostęp do szybkiego internetu, bok-
sy rowerowe, antywłamaniowe drzwi 
w  każdym apartamencie, monitoring 
i kontrola dostępu do wybranych części 
wspólnych oraz tarasy wentylowane – 
bezfugowe płytki na tarasach, zapew-
niające swobodny odpływ wody i szyb-
kie schnięcie powierzchni.

– Grand Bulwar jest wyjątkowym apar-
tamentowcem. Przemyślanym, zapro-
jektowanym i  wykonanym z  wielką 
starannością i  dbałością, pełnym kom-
fortu. To propozycja dla poszukujących 
najwyższego standardu, wygody i umie-
jących docenić urok modernistycznej 
architektury. Mieszkać w nim to znaczy 
być częścią niezwykłego miejsca – mówi 
Aleksandra Czerniawska - Piechota, dy-
rektor sprzedaży West Comfortu.

autor: ds./foto: materiały prasowe

Tarasy Krzekowo, Szczecin Grand Bulwar, Szczecin

Seaside Garden Świnoujście
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ApArtAmenty grAnd bulwAr, doskonAłe 
miejsce do życiA i inwestowAniA.

nAjlepszA jAkość od

westcomfort.pl

Grand Bulwar: opłacalna 
inwestycja i lokata kapitału

Szczecińska Łasztownia – to aktualnie najmodniejsza lokalizacja inwestycyjna w  stolicy 
Pomorza Zachodniego. Położona blisko centrum, słynąca z  nadodrzańskich bulwarów – 
nowej wizytówki miasta. Tuż przy niej powstaje nowoczesny apartamentowiec Grand Bul-
war. jednym z jego wielu atutów jest możliwość nabycia niedużych lokali, które mogą być 
przedmiotem najmu krótkoterminowego. To dobra lokata kapitału i dochodowa inwestycja,  

którą wspiera jeden z większych operatorów zarządzania najmem w Polsce.

Grand Bulwar to propozycja szczecińskiej spółki 
West Comfort — firmy, która proponuje nową 
jakość na lokalnym rynku nieruchomości dzięki 
oryginalnym inwestycjom położonym w  atrak-
cyjnych lokalizacjach, gwarantująca jakość 
wykonania wnętrz oraz komfort mieszkańców. 
W Grand Bulwar znajduje się 80 apartamentów 
– od jedno do pięciopokojowych, o powierzchni  
od 17 do 122 m2, w  tym przestronne pentho-
usy z patio oraz tarasem widokowym na dachu 
budynku o  powierzchni nawet 90 m2. Ale naj-
mniejsze lokale mogą stać się niepowtarzalną 
okazją do zainwestowania kapitału w opłacalną 
inwestycją najmu krótkoterminowego. West 
Comfort oferuje możliwości wykończenia ich 
„pod klucz”. Właściciele lokali mogą wybrać 
jeden z  trzech wariantów wykonania. Dzięki 
którym zapewniony zostanie najlepszy stan-
dard obowiązujący pod tym względem w  pię-
ciogwiazdkowych hotelach. W  zarządzaniu 
i kompleksowej obsłudze takich apartamentów, 
właścicieli wesprze wybrany przez dewelopera 
operator,  posiadający kilkunastoletnie doświad-
czenie w wynajmie podobnych obiektów. Usługa 
wykończenia ich „pod klucz” jest dopasowana  
do jego wymagań. Dzięki wykorzystaniu przez 
operatora autorskich narzędzi i  algorytmów  
do dokonywania ekspertyz lokalnego rynku 
zapewni wyższe zarobki dla właścicieli Grand 
Bulwar, nawet o 50 procent w porównaniu z kon-

kurencyjnymi ofertami. Dodatkowo oferuje on 
m.in. niską prowizję bez ukrytych kosztów, brak 
kosztów startowych i  minimum formalności, 
przejrzysty model rozliczeń na dedykowanym 
koncie intranet, dbałość o stan techniczny i czy-
stość w apartamentach. Gwarantuje bezpieczeń-
stwo, weryfikację i kontrolę gości, sprawdzenie 
stanu mieszkań po każdym pobycie, naprawę 
na swój koszt usterek spowodowanych przez 
przebywających w  apartamencie oraz stale 
dostępny zespół odpowiedzialny za kontakty 

z gośćmi. Firma współpracuje z licznymi i najpo-
pularniejszymi portalami rezerwacyjnym. Dzię-
ki temu apartament będzie prezentowany np. 
na Booking.com, Airbnb, Expedia, Homes and 
Villas by Marriott International, VRBO, E-domi-
zil, Homeaway i wielu innych. W wielu miastach 
współpracuje także ze sprawdzonymi firmami 
relokacyjnymi zapewniającymi pobyty bizneso-
we i korporacyjne. Rezerwacje te charakteryzu-
ją się dłuższym, nawet kilkumiesięcznym poby-
tem w bardzo dobrej cenie. autor: ds.

Grand Bulwar

Grand Bulwar – apartament 17 m2, rzut z góry

Cykl Pomorze Zachodnie Innowacyjne/Kreatywne/Nowoczesne to dzia-
łania kierowane do przedsiębiorców, dające możliwość spotkania na 
żywo autorytetów i ekspertów światowej klasy, rozwinięcia skrzydeł 
pod okiem doświadczonych mentorów, a także poznania ludzi działa-
jących w branży oraz potencjalnych inwestorów. Trzy główne tematy 
realizowane w ramach projektu to: design, nowoczesne technologie  
(w tym zielona energia) oraz zarządzanie i marketing. 
-– Wyróżniamy się na tle innych regionów europejskich w działaniach 
na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Do silnego gospodarczo Pomorza 
Zachodniego prowadzi droga, którą chcemy podążać razem z lokalny-
mi inicjatywami, dlatego inwestujemy w gospodarkę opartą na wiedzy 
– mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Ge-
blewicz.
Temat designu jako dziedziny inspirującej, pełnej kreatywności i cieka-
wości świata, jest motywem przewodnim pierwszej konferencji realizo-
wanej w ramach wspomnianego cyklu. Podczas wydarzenia uczestnicy 
będą mieli okazję poznać ambitne wizje rozwoju w dziedzinie architek-
tury i innowacji, jakie zaprezentuje prof. Carlo Ratti. Okrzyknięty jedną 
z „50 osób, które zmienią świat” przez magazyn WIRED, założyciel mię-
dzynarodowego  biura projektowo-innowacyjnego z siedzibą w Turynie 
oraz oddziałami w Nowym Jorku i Londynie. Współautor 500 publikacji. 
Aż 3 z jego projektów – Cyfrowy Pawilon Wodny, Koło Kopenhaskie oraz 
Scribit – zostały umieszczone na liście „Najlepszych wynalazków roku”. 
Na scenie pojawią się również znani, nagradzani, polscy projektanci 
mody jak Gosia Baczyńska czy Robert Kupisz, których projekty były pre-
zentowane na światowych wybiegach i czerwonych dywanach. A także 
przedstawiciele polskiego designu jak Oskar Zięta – autor pierwszego, 
dmuchanego, stalowego profilu na świecie. Jego prace można oglądać 
m.in. w Centrum Pompidou w Paryżu. Inspirować będą też Ewa Bochen 
i Maciej Jelski z Kosmos Project.
Konferencja Design będzie również okazją do zaprezentowania efek-
tów współpracy i wypracowanych rozwiązań podczas sesji mentorskich 
prowadzonych przez projektantkę mody awangardowej Katarzynę  
Konieczkę oraz firmę Wasted Couture, która zwyciężyła w konkursie  
na udział w Programie Mentorskim. 

Mentorka Katarzyna Konieczka jest projektantką tworzącą wyjątko-
we kostiumy zarówno sceniczne, jak i dedykowane sesjom zdjęciowym 
dla modowych magazynów. Jej kolekcje były pokazywane w takich ma-
gazynach jak Vogue czy I-D Magazine. Współpracowała między innymi  
z Lady Gagą, Fergie i Amber Rose. Jako jedyna polska projektantka zo-
stała okrzyknięta jedną z „10 projektantów mody przyszłości” przez 
amerykański serwis CNN. Obecnie pracuje przy wielu zagranicznych, jak 
i krajowych produkcjach filmowych oraz telewizyjnych.
– Program mentorski ma charakter bezpośrednich spotkań przedsię-
biorców z renomowanym, światowej klasy specjalistą. Sesje mentorskie 
w siedzibie przedsiębiorców mają pokazać pomysły i dać narzędzia do 
wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą wyjść ze swo-
im produktem czy usługą na rynek krajowy i międzynarodowy – dodaje 
marszałek Olgierd Geblewicz.
Mentorka w ramach realizowanego programu analizowała sposób funk-
cjonowania przedsiębiorstwa oraz wskazywała potencjalne rozwiązania 
pojawiających się problemów. Dziś wspiera Wasted Couture  w nawią-
zywaniu kontaktów biznesowych i wskazywaniu możliwe kierunki roz-
woju. 
– Posiadamy szeroką gamę gotowych projektów, które modyfikuje-
my na indywidualne zamówienie klientów, specjalizujemy się również  
w zamówieniach custowmowych – unikatowych i jedynych w swoim 
rodzaju. Nasze projekty pojawiły się już w wielu krajowych i zagranicz-
nych produkcjach filmowych oraz grach. Jesteśmy pierwszą w Polsce  
i jedną z niewielu na świecie, marką profesjonalnie zajmującą się tworze-
niem mody postapokaliptycznej. Spotkanie z taką osobą jak Katarzyna  
Konieczka to dla nas ogromna szansa na rozwój oraz wymianę doświad-
czeń i inspiracji – mówi CEO & Founder Wasted Couture Viola Warych. 
Prelegenci podzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem zarówno 
ze sceny, jak i podczas bezpośrednich spotkań z uczestnikami po wy-
darzeniu w dedykowanej strefie networkingowej  o godz. 18:00 w dniu 
23.11.2022r. w Operze na Zamku w Szczecinie. Więcej informacji o kon-
ferencji znajdziecie na oficjalnej stronie biznes.wzp.pl
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Ewa Bochen i Maciej Jelski 
Kosmos Project

Prof. Carlo Ratti

Robert Kupisz

Katarzyna Konieczka

Gosia Baczyńska

Oskar Zięta

design

Przedstawiciele  
światowego i krajowego 

Designu zainspirują 
Pomorze Zachodnie

DESIGNERZY ZNANI ZE SWOICH PROJEKTÓW I INNO-
WACYJNYCH POMYSŁÓW, CI KTÓRZY KREUJĄ NASZ CO-
DZIENNY ŚWIAT, OPOWIEDZĄ JAK WAŻNA JEST INSPI-
RACJA, OTWARTY UMYSŁ I NOWATORSKIE PODEJŚCIE 
PRZY TWORZENIU BIZNESU, A TAKŻE WYTRWAŁOŚĆ 

NA WYBOISTEJ DRODZE DO SUKCESU. 

23 / 11 / 2022,  
godz. 18:00 

K O N F E R E N C J A
Opera na Zamku  
w Szczecinie
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