
	

	

Property Forum 2017 
25-26 września 2017 r. (Warszawa, hotel Sheraton) 

 
25 września 2017 r. 

9.00-9.30 rejestracja gości 
9.30-11.00  

sesja inauguracyjna 
Geopolityka i nieruchomości 

11.00-11.30 przerwa 
11.30-12.30  

prezentacje, wystąpienia gości specjalnych 
Hot topics 

12.30-13.15 przerwa 
13.15-14.15 

sesja tematyczna 
Hotele. Rynek spotkań to pieniądze. 

Jak hotele walczą o gościa 
biznesowego 

13.15-14.15 
sesja tematyczna 

Centra handlowe. Wiele funkcji pod 
jednym dachem – przepis na handel 

w nowym wydaniu 

13.15-14.15 
sesja tematyczna 

Zarządzanie. Facility management – 
to już standard. Rachunek zysków i 

strat 
14.15-14.30 przerwa 

14.30-15.30 
sesja tematyczna 

Finanse. REIT – kiedy, co i jak? 

14.30-15.30 
sesja tematyczna 

BPO/SSC. Akcja rekrutacja. Jak 
rozwijać rynek pracowników dla 

sektora nowoczesnych usług 

14.30-15.30 
propertydesign.pl Forum 

Operacja – modernizacja, czyli drugie 
życie biurowców 

 
15.30-15.45 przerwa 

15.45-16.45 
sesja tematyczna 

Centra handlowe. Handlowy boom w 
Warszawie 

15.45-16.45 
sesja tematyczna 

Biura. Biurowa inwazja trwa, ale w 
nowej formie i dla nowych najemców 

15.45-16.45 
propertydesign.pl Forum 

Dobrze zaprojektowane biuro to 
inwestycja w ludzi – jak być 

magnesem dla pracowników i 
sprostać ich oczekiwaniom 

 
26 września 2017 r. 

9.00-9.30 rejestracja gości 
9.30-10.30 

sesja tematyczna 
Tereny inwestycyjne. Specjalne 

strefy ekonomiczne – nowe 
wyzwania 

9.30-10.30 
sesja tematyczna 

Inwestycje 
Rynek nieruchomości po Breksicie  

 

9.30-10.30 
Showroom propertydesign.pl Forum 
prezentacje projektów deweloperskich, 

produktów i usług dla rynku 
nieruchomości komercyjnych 

10.30-11.00 przerwa 
11.00-12.00 

sesja tematyczna 
Zarządzanie. Wyzwania 

asset managera – sztuka 
budowania wartości 

nieruchomości 
 

11.00-12.00 
sesja tematyczna 

Biura. Nowe technologie 
wpisane w DNA biurowców 

 

11.00-12.00 
sesja tematyczna 

Magazyny. Produkt 
ostatniej mili – city 

logistics 
 

11.00-12.00 
Showroom 

propertydesign.pl Forum 
prezentacje projektów 

deweloperskich, produktów i 
usług dla rynku 

nieruchomości komercyjnych 
12.00-12.45 przerwa 

12.45-13.45 
sesja tematyczna 

Inwestycje. Co przyciąga, co 
odstrasza zagraniczny kapitał – 10 

atutów Polski 

12.45-13.45 
sesja tematyczna 

Magazyny. Jak długo jeszcze będzie 
trwał boom na polskie magazyny 

 

12.45-13.45 
propertydesign.pl Forum 

Hala Koszyki, Vitkac czy Supersam – 
nowe centra handlowe zachwycają 

architekturą 
13.45-14.00 przerwa 

14.00-15.00 
sesja tematyczna 

Samorządy. Dialog, zrozumienie, 
współpraca 

14.00-15.00 
sesja tematyczna 

Biura. Pojedynek warszawskich 
gigantów. Czy Wola pokona Mordor 

14.00-15.00 
propertydesign.pl Forum 

Rutyna zabija. Jak zaprojektować 
idealny hotel 

 
Wstępna agenda Forum: 
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9.30-11.00 I sesja inauguracja 
Geopolityka i nieruchomości 

• Dlaczego polskie nieruchomości nie stały się masowym przedmiotem pożądania dla funduszy inwestycyjnych z Chin i 



	

	

Dalekiego Wschodu?  
• Czy inwestorzy z RPA będą generować długofalowy popyt na nieruchomości komercyjne? 
• Nowi gracze na polskim rynku – czy ostatnie wydarzenia w świecie polityki nie popsuły polskiego PR-u na Zachodzie? 
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11.30-12.30 I prezentacje, wystąpienia gości specjalnych 
Hot topics  

• Wielka fuzja Starwood i Marriott – jak zdystansować rywali  
• Echo przynosi miliardy nowemu właścicielowi – kulisy rekordowej transakcji 
• Czy nieruchomości dadzą wreszcie zarobić polskim emerytom – przepis na zysk 
• Apetyt na Polskę – dlaczego zagraniczny kapitał ciągnie nad Wisłę 
• Wielkie zmiany w prawie nieruchomości. Na co muszą szykować się deweloperzy 
• Pianino w biurze i zebranie na rowerach – jak dziś projektuje się biura 
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13.15-14.15 I sesja tematyczna 
Hotele. Rynek spotkań to pieniądze. Jak hotele walczą o gościa biznesowego 

• Polska – emerging market. Nowy, atrakcyjny i konkurencyjny kierunek dla podróży biznesowych 
• MICE – ile rynek jest wart dla branży hotelowej 
• Walka o klienta – jak sprostać wymaganiom organizatorów konferencji 
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13.15-14.15 I sesja tematyczna 
Centra handlowe. Wiele funkcji pod jednym dachem – przepis na handel w nowym wydaniu 

• Przepis na udany miks – na zakupy i lunch, ale też do pracy i odpoczynku 
• Ulice handlowe w odwrocie? Czy obiekty multifunkcyjne to jedyne rozwiązanie dla handlu poza tradycyjnymi centrami?  

– Nieruchomość 3 w 1. Czy to dobry produkt inwestycyjny dla funduszy? 
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13.15-14.15 I sesja tematyczna 
Zarządzanie. Facility management – to już standard. Rachunek zysków i strat 

• Odpowiednio utrzymany, dobrze się starzeje i nie traci na wartości – co daje facility management 
• Ile kosztuje „życie” budynku pod okiem profesjonalisty 
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14.30-15.30 I sesja tematyczna 
Finanse. REIT – kiedy, co i jak?  

• Jak działają REIT-y na świecie, jaki jest polski pomysł 
• Jak przekonać inwestorów prywatnych do REIT-ów 
• Źródła kapitału – dlaczego REIT 
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14.30-15.30 I sesja tematyczna 
BPO/SSC. Akcja rekrutacja. Jak rozwijać rynek pracowników dla sektora nowoczesnych usług 

• Jak radzić sobie z problemem braku rąk do pracy 
• Czy współpraca uczelni z biznesem to recepta na problemy kadrowe 
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14.30-15.30 propertydesign.pl Forum 
Operacja – modernizacja, czyli drugie życie biurowców 

• Starszy, ale wciąż na czasie – jak zamienić stary biurowiec w modne i przyjazne miejsce pracy 
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15.45-16.45 I sesja tematyczna 
Centra handlowe. Handlowy boom w Warszawie  

• Co planują deweloperzy 
• Co czeka już istniejące obiekty. Czy rozbudowa i modernizacja to jedyne rozwiązania? 
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15.45-16.45 I sesja tematyczna 
Biura. Biurowa inwazja trwa, ale w nowej formie i dla nowych najemców 

• Gdzie budować – plany deweloperów 
• Jak skutecznie kusić najemców 
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15.45-16.45 I propertydesign.pl Forum 
Dobrze zaprojektowane biuro to inwestycja w ludzi – jak być magnesem dla pracowników i sprostać ich oczekiwaniom 
 
----------- 
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9.30-10.30 | sesja tematyczna 
Tereny inwestycyjne. Specjalne strefy ekonomiczne – nowe wyzwania 

• Przyszłość specjalnych stref ekonomicznych. Polityka, kadry, grunty 
• Zalety inwestowania w strefach – czy pozostaną magnesem dla przedsiębiorców? 
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9.30-10.30 I sesja tematyczna 
Inwestycje. Rynek nieruchomości po Breksicie  

• Czy Warszawa może być mocną alternatywą dla Londynu  
• Z jakimi europejskimi miastami nasza stolica konkuruje o inwestorów, czym ich przyciąga 
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9.30-10.30 I Showroom propertydesign.pl Forum– prezentacje projektów deweloperskich, produktów i usług dla rynku 
nieruchomości komercyjnych 
 

• Pianino w biurze i zebranie na rowerach – jak dziś projektuje się biura 
• Biuro jeszcze bardziej smart? Postaw na inteligentne oświetlenie 
• Biuro szkłem malowane – co daje szkło w przestrzeniach biurowych 
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11.00-12.00 I sesja tematyczna 
Zarządzanie. Wyzwania asset managera – sztuka budowania wartości nieruchomości 

• Nieruchomość w portfelu – to dopiero początek drogi 
• Jak umiejętnie zarządzać aktywami, by je korzystnie odsprzedać 
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11.00-12.00 I sesja tematyczna 
Biura. Nowe technologie wpisane w DNA biurowców 

• Wyścig technologiczny – ile to kosztuje, co można zyskać, czy klienci są gotowi za to płacić 
• Biurowiec 2020. Technologie nadchodzącej przyszłości, które zrewolucjonizują miejsce pracy 
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11.00-12.00 I sesja tematyczna 
Magazyny. Produkt ostatniej mili – city logistics 

• Lokalizacja – gdzie budować 
• Źródła popytu: małe i średnie przedsiębiorstwa, e-commerce 
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11.00-12.00 I Showroom propertydesign.pl Forum – prezentacje projektów deweloperskich, produktów i usług dla 
rynku nieruchomości komercyjnych 

• Meble, które wprowadzą biuro w przyszłość – nowości do przestrzeni biurowych 
• Biurowe „zrobię to później” – czyli co daje inwestycja w akustykę  
• Sklep to „opakowanie produktu” – jak design wpływa na sprzedaż  
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12.45-13.45 | sesja tematyczna 
Inwestycje. Co przyciąga, co odstrasza zagraniczny kapitał – 10 atutów Polski 

• Kapitał ludzki, giełda, lokalizacja, duży rynek wewnętrzny...  
• Jak kusić, na co stawiać, by osiągnąć sukces 
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12.45-13.45 | sesja tematyczna 
Magazyny. Jak długo jeszcze będzie trwał boom na polskie magazyny 

• Czy deweloperzy szykują się na gorsze czasy? Jak przygotować się do nieuchronnego spowolnienia 
• Nowe rynki, nowe możliwości – atrakcyjne lokalizacje dla deweloperów 
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12.45-13.45 | propertydesign.pl Forum 
Hala Koszyki, Vitkac czy Supersam – nowe centra handlowe zachwycają architekturą  



	

	

• Jak projektować, by inwestować w przyszłość 
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14.00-15.00 | sesja tematyczny 
Samorządy. Dialog, zrozumienie, współpraca  

• Jak wydobyć potencjał polskich miast i skutecznie przyciągać inwestorów. Przepis na wygraną 
• Strategie największych miast 
• Grunty na medal – na co mogą liczyć inwestorzy 
• Efekt synergii – czy metropolie, które mogą powstać, ożywią rynek nieruchomości w regionie 
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14.00-15.00 | sesja tematyczny 
Biura. Pojedynek warszawskich gigantów. Czy Wola pokona Mordor 

• Rozwój rynku deweloperskiego na Woli 
• Dla kogo Wola, dla kogo Służewiec 
• Wola – jak nie powtórzyć błędów Mordoru 
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14.00-15.00 | propertydesign.pl Forum 
Jak zaprojektować idealny hotel – biznes w parze z designem 

• Biznes w parze z designem – co dziś przyciąga, a co odstrasza gości 
• Pierwsze wrażenie to potężna broń – lobby, pokoje restauracje i sale konferencyjne nie mogą być nudne 

 
 


