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Cieszę się, że skorzystałeś z możliwości wzięcia udziału w Maratonie 
WIWN®. Wydarzenie to jest częścią globalnego przedsięwzięcia, które 
osobiście realizuję pod nazwą Warsztaty Inwestowania 
w Nieruchomości WIWN®. Warsztaty to szkolenie, w którym 
prowadzę za rękę Uczestników przez cały proces 
inwestycyjny. Od zdobywania wiedzy, przez planowanie 
zakupu, wybór nieruchomości i jej analizę, kupno, remont 
i sprzedaż lub wynajem z zyskiem. 

Przez ostatnie trzy lata w Warsztatach wzięło udział
ponad 600 osób, a wraz z osobami towarzyszącymi
stworzyliśmy grupę dyskusyjną o wielkości ponad 1 100
osób. Naszym celem jest szlifowanie umiejętności 
inwestowania w nieruchomości. Ścieżkę, którą polecam iść, nazwałem Najskuteczniejszą 
Strategią Inwestowania w Nieruchomości. O tej strategii możesz posłuchać tutaj: 
www.najlepszastrategia.pl Zachęcam do zapoznania się z tym materiałem, jeśli tego 
jeszcze nie uczyniłeś. Strategia zakłada uzyskanie wolności finansowej w ciągu 6 lat. 
Uczestnik Warsztatów startuje z niskim kapitałem, następnie podwaja go co roku, tak 
aby po szóstym roku uzbierać 2 mln. Ten kapitał inwestowany jest w nieruchomości pod 
wynajem, dzięki czemu Uczestnik uzyskuje miesięczny przepływ dodatni rzędu 
15-20 tys zł, w zależności od uzyskanej stopy zwrotu (9-12%).

www.regionalne.wiwn.pl  
zobacz aktualny terminarz spotkań.

Społeczność absolwentów i uczestników Warsztatów WIWN® wspiera się nawzajem, 
każdy dążąc do zrealizowania swoich celów i marzeń. Nasze spotkania terenowe, 
Warsztaty jak i Maraton WIWN® to narzędzia pozwalające na zdobycie wiedzy, praktyki 
a także wymianę doświadczeń. To zaś pozwala nam działać jeszcze efektywniej.

Wydarzenie to nazywamy Maratonem, gdyż celem jest prezentacja doświadczeń przez 
dużą grupę prelegentów, w bardzo krótkim czasie. W dużej mierze Prelegenci, to 
uczestnicy Warsztatów. Dzięki ich doświadczeniu przekonasz się, że każdy, niezależnie od 
tego czym dzisiaj się zajmuje, jakie ma wykształcenie, czy zawód – może być inwestorem 
i odnosić sukcesy. Udział w Maratonie WIWN® zapowiedziało ponad 300 uczestników 
Warsztatów WIWN®, których możesz rozpoznać po czerwonych smyczach na dzisiejszym 
wydarzeniu i zapytać o efekty oraz opinię po udziale w moim Mentoringu.

Zachęcam do aktywnego udziału w wykładach oraz wymiany kontaktów podczas 
Maratonu WIWN.pl® Niezależnie od tego czy jesteś Uczestnikiem Warsztatów czy nie, 
będziesz miał okazję zmotywować się do dalszego działania, uzupełnić wiedzę.

Wojciech Orzechowski
Organizator



Maraton WIWN® odbywa się w Auli Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251 A2-3 

WEJŚCIE
ul. Pomorska



Parking znajduje się przed budynkiem Uniwersytetu Medycznego. Parking nie
jest strzeżony. Opłata za parkowanie na terenie 10 zł w automacie. Przybądź wcześniej aby 
nie mieć problemów z zaparkowaniem.

Rejestracja rozpoczyna się w niedzielę 10 czerwca od godziny 7:00.

W Maratonie udział weźmie ponad 1000 osób. W związku z tak dużą ilością osób prosimy 
o cierpliwość podczas rejestracji i sugerujemy przybycie najpóźniej o godz. 8:00, tak aby 
proces rejestracji przebiegł sprawnie.

Przewidzieliśmy conajmniej 6 stanowisk rejestracyjnych, oznaczonych alfabetycznie wg 
pierwszej litery nazwiska, które będą obsługiwać Uczestników Maratonu. Po dotarciu do 
celu zarejestruj się przy odpowiednim stanowisku, a następnie udaj się schodami 
prowadzącymi na piętro 1. 

Rejestracja odbywa się na poziomie 0.
Stoiska wystawców znajdziesz na poziomie 0 i 1. 
Sala wykładowa znajduje się na poziomie 1.

Podczas rejestracji otrzymasz od nas zestaw startowy w białej torbie z logo WIWN®, który 
zawiera informator z programem, identyfikator oraz gadżety i ulotki reklamujące naszych 
wystawców. 

Identyfikator imienny niezbędny jest, aby poruszać się podczas całego wydarzenia po 
budynku, uprawnia on do wejścia na salę wykładową. 





Identyfikatory zawieszone są na różnych smyczach. Dowiedz się, co oznaczają:

czerwona z białymi napisami
dla obecnych uczestników Warsztatów 
Inwestowania w Nieruchomości® pod okiem 
Wojciecha Orzechowskiego oraz dla ich osób 
towarzyszących

czarna z białymi napisami
dla organizatorów WIWN® oraz Liderów 
wspierających początkujących inwestorów 
w różnych regionach Polski z ramienia WIWN®

Wszelkie informacje 

uzyskasz podchodząc 

do stoiska: INFORMACJA 
znajdującego się na 

1 piętrze przy schodach.

Poza przerwami, podczas których nieodpłatnie możesz skorzystać z poczęstunku, w cenie 
biletu masz również zapewniony niedzielny lunch. Posiłek będzie wydawany w godzinach 
popołudniowych (według programu). 

Posiłki spożywane są na stojąco, przy stolikach, w miejscu wyznaczonym przez 
organizatora. 

biała z czarnymi napisami
dla osób niebędących uczestnikami 
Warsztatów Inwestowania w Nieruchomości®



Tego dnia będziesz mieć możliwość wzięcia udziału w wieczornym spotkaniu 
integracyjnym, aby zbudować relacje z innymi inwestorami, osobami 
doświadczonymi i realizującymi już swoje cele finansowe i życiowe.

To idealny moment na poznanie inwestora kapitałowego, na pozyskanie znajomości 
z osobami z Twojego regionu lub zbudowanie relacji z dostawcami perełek – okazji na rynku.

Specjalnie dla Ciebie rezerwujemy miejsca w wybranej przestrzeni, tak abyś mógł bez 
problemu usiąść i cieszyć się nawiązywanymi relacjami. Na koniec wieczoru będziesz mógł 
wziąć udział w loterii nagród.
UWAGA – Podczas wieczoru organizator nie zapewnia jedzenia i picia.

S O B OTA , 9 c z e r wc a 2 0 1 8

07:00 – 08:30  Rejestracja
08:00 – 09:00  Networking
09:00 – 09:30  Rozpoczęcie

PANEL DYSKUSYJNY Część 1

09:30 - 09:50  Antonina Zuzanna Oraczewska i Łukasz Adamski
Dlaczego uważam, że inwestowanie w nieruchomości jest dla każdego “Kowalskiego” 
najlepszym sposobem na rozwój i zwiększanie majątku. Jak ja ze zwykłego “Kowalskiego” 
stałem się Inwestorem.

09:50 - 10:10 Mariusz Stężały
Jak wyszedłem z problemów finansowych i zadłużenia dzięki inwestowaniu w 
nieruchomości. 

10:10 – 10:30  Oleg Mysliwiec
Jakich umów dopilnować przy podejmowaniu inwestycji. Analiza wybranej umowy. 

10:30 – 10:50  Daniel Noworyta
Jak realizować inwestycje mieszkając za granicą? Czyli proces inwestycyjny w trybie 
zdalnym.

10:50 – 11:10  Honorata Lubiszewska
Jak z sukcesem kupować nieruchomości na licytacjach komorniczych? Czyli czy warto na 
początku swojej drogi z nieruchomościami kupować mieszkania na licytacjach 
komorniczych i na co się przygotować.

11:10 – 11:15  Podsumowanie części pierwszej
11:15 – 11:45  PRZERWA KAWOWA + NETWORKING

N I E D Z I E L A , 1 0 c z e r wc a 2 0 1 8



PANEL DYSKUSYJNY Część 2

11:45 – 12:10  Anna i Bartosz Aftyka
Czy da się, pracując na pełen etat, z powodzeniem przeprowadzić remont w innym 
mieście, dopilnować formalności i sprzedać mieszkanie?Czyli jak to praktycznie 
zorganizować, gdy 5 dni w tygodniu jest się 150 kilometrów od remontowanego 
mieszkania? 

12:10 – 12:35  Katarzyna i Dariusz Laskowscy
Jak pogodziliśmy życie rodzinne z zawodowym oraz inwestowaniem w nieruchomości.

12:35 – 13:00  Dawid Szeląg
Ile potencjalnych perełek obejrzałem przed zakupem tej jedynej i dlaczego nie 
zdecydowałem się na wiele z nich? Cechy idealnej nieruchomości.

WYSTĄPIENIA

13:00 – 13:45  Wojciech Orzechowski
Na co zwracam uwagę przed zakupem kamienic poza roczną stopą zwrotu. 

13:45 – 14:45  PRZERWA OBIADOWA + NETWORKING

14:45 – 15:05  Marek Micyk
Jak być szczęśliwym rentierem? 

15:05 – 15:35  Dr Ewa Kosak + Michał Gutowski
Skuteczne Zarządzanie Projektem Inwestycyjnym

15:40 – 16:45  SERIA 5 minutowych PITCHÓW
Trendy w nieruchomościach

16:45 – 17:15  Otwarta AUKCJA dwóch mieszkań
Każdy uczestnik, który wpłaci wadium, może wziąć w niej udział i kupić swoją pierwszą 
perełkę! Sprawdź szczegóły

17:15 – 17:45  PRZERWA KAWOWA + KANAPKI + NETWORKING
17:45 – 19:45  Spektakl Al fianco – Teach Art Spectacle – „Nieboski FAKAP”
19:45 – 20:00  Loteria wizytówkowa

N I E D Z I E L A , 1 0 c z e r wc a 2 0 1 8



Ekspert od najmu, autor książki „Żyj z najmu”. Multiinwestor w nieruchomości. Właściciel 
kamienicy w Łodzi. W nieruchomościach pracuje z pasją i jest właścicielem grupy spółek 
zajmujących się zarządzaniem najmem, podnajmem, flipami, sourcingiem oraz 
przygotowywaniem okazji dla inwestorów. Zarządza majątkiem o łącznej wartości 
7 milionów złotych. Łączna wartość zrealizowanych flipów – 5 milionów złotych. Autor książki Żyj 
z najmu: Jak skutecznie i ze sporym zyskiem zarabiać na najmie. Wykładowca: Warsztatów 
Inwestowania w Nieruchomości i ASBIRO.

Inwestor & Negocjator. Z wykształcenia Chemik, Towaroznawca. W Latach młodości pasjonat 
Teatru i Muzyki. Połączenie osobowości Kreatora & Duszy Towarzystwa. Od 2014 roku specjalizuje 
się w wyszukiwaniu okazji inwestycyjnych na rynku nieruchomości. Robi to by spełniać swoje 
marzenia i tym samym pomaga znaleźć sposób na lepsze życie innym.
Patryk przeszedł Warsztaty WIWN.PL® w 2014 roku i od tamtej pory zrealizował kilkanaście 
inwestycji mieszkaniowych (FLIPÓW). Osiąga bardzo dobre wyniki sprzedażowe i co do joty 
realizuje zaplanowane zyski. Obecnie jest Liderem grupy Uczestników WIWN.PL® w Poznaniu, był 
prelegentem na Maratonie WIWN.PL® w styczniu 2017 r.

Inwestor, Deweloper, Doradca finansowy. Ukończył zarządzanie i marketing. Od zawsze fascynuje 
go motoryzacja. Poszukuje nieszablonowych koncepcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości. 
Od 3 lat z sukcesami obraca mieszkaniami na rynku pierwotnym. Jest nieugięty w dążeniu do celu 
i do granic możliwości realizuje swoje pomysły oraz zaraża nimi innych.

Inwestor, autor książki „Znajdź mieszkanie poniżej wartości rynkowej”. Jest również twórcą 
znanego narzędzia do wyszukiwania okazji na rynku nieruchomości Moniter.pl. W zaledwie 
2 lata zbudował portfel nieruchomości, który pozwala mu cieszyć się zyskami w wysokości 
ponad 50.000zł miesięcznie. Prywatnie zapalony podróżnik, spędzający wraz z najbliższą 
osobą (żoną Anną) co najmniej 3 miesiące rocznie na podróżach, poznawaniu świata, innych 
kultur oraz lokalnej kuchni.

Inwestor. Miłośnik Łodzi i łódzkich kamienic. Ma na swoim koncie ponad 30 udanych projektów 
inwestycyjnych, w tym we współpracy z innymi uczestnikami WIWN®. Inwestuje w lokale 
mieszkalne i użytkowe, w blokach i kamienicach, jak również w wynajem krótkoterminowy. Lider 
Łódzkiej Grupy WIWN®, zna prawdziwą wartość kontaktów międzyludzkich w biznesie. 
O nieruchomościach może rozmawiać godzinami. Obecnie, we współpracy z Wojciechem 
Orzechowskim, wspólnie z Agnieszką i Grzegorzem, których poznał na warsztatach WIWN®, jest 
zaangażowany w projekt inwestycyjny Łódzkie Nieruchomości.

Natalia swoją przygodę z nieruchomościami rozpoczęła w wieku 25 lat od kupna mieszkania 
w centrum Łodzi, które podzieliła na dwie kawalerki i wynajęła z zyskiem. W następnym roku 
kupiła kamienicę, którą poddała gruntownemu remontowi i urządziła w niej aparthotel 
Drukarnia Apartments. Obecnie jest w trakcie realizacji nowego projektu Przędzalnia 
Apartments, który docelowo ma się składać z kilkudziesięciu mieszkań na wynajem 
krótkoterminowy. W ciągu dwóch lat osiągnęła wolność finansową. Nieruchomości stały się jej 
pasją i sposobem na życie. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i pomaga innym w odkrywaniu ich 
drogi do wolności finansowej.



Sylwester Pobiarzyn – przedsiębiorca, inwestor, urodzony handlowiec. Posiada 15 letnie 
doświadczenie w bankowości, od 8 lat właściciel firmy Contact Finance, która zajmuję się 
pośrednictwem kredytowym o bardzo wysokiej skuteczności. Nie boi się trudnych wyzwań 
i zaangażowania własnego kapitału, dzięki czemu jest wstanie poprowadzić nawet bardzo trudne 
tematy kredytowe.

Przemysław Putno – przedsiębiorca, inwestor, urodzony handlowiec. Na swoim koncie ma 11 letnie 
doświadczenie w obrocie nieruchomościami. Pracował w najlepszych zespołach sprzedażowych 
w Polsce, budował zespoły handlowców i tworzył marki firm zajmujących się sprzedażą 
nieruchomości. Specjalista ds. nieruchomości komercyjnych.

Wspólnie stworzyli Podmiot Future Point, który zajmuje się współpracą z deweloperami 
w zakresie sprzedaży gruntów inwestycyjnych pod realizację zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, komercyjnej oraz przemysłowej. Future Point oferuje pełen zakres usług 
związanych z rynkiem nieruchomości. Przygotowuje nieruchomości do sprzedaży poprzez 
kompleksową obsługę- audyt prawny, sprawdzenie możliwości zagospodarowania terenu, due 
diligence, porządkowanie stanów prawnych, ustanawianie służebności przesyłów oraz prowadzi 
wszelkie inne działania administracyjne na rzecz klientów. Kooperacja z największymi 
Inwestorami w Polsce umożliwia im dostęp do pakietów nieruchomości mieszkalnych, 
usługowych przed uruchomieniem oficjalnej sprzedaży. Realizuje również finansowanie zakupów 
przez Inwestorów po przez współpracę z Bankami oraz Funduszami Inwestycyjnymi. Umiejętnie 
realizuje proces „flip” na gruncie inwestycyjnym.

Inwestor na rynku nieruchomości, autor poradników: „Skuteczne sposoby inwestowania 
w nieruchomości”, „Rozruch inwestycyjny”, współautor „Poradnika Inwestora Rynku 
Nieruchomości” i „Kompendium inwestora”; twórca marki Zrozumieć Nieruchomości; 
prowadzący audycję w Radiu Kontestacja, wykładowca studiów MBA Nieruchomości szkoły 
ASBIRO, doradca i szkoleniowiec.

Specjalizuje się w tworzeniu okazji inwestycyjnych w kamienicach. Planuje i wyznacza strategie 
działań remontowych, podatkowych i
optymalizacyjnych.

Inwestor na rynku nieruchomości z 15 letnim doświadczeniem, właściciel kilku spółek celowych 
inwestujących na rynku nieruchomości. Swoja przygodę na rynku nieruchomości rozpoczynał 
od wynajmu i flipów, równocześnie pracując dla korporacji takich jak Microsoft, czy Atos.

W 2015 rzucił pracę w korporacji, poświęcając się w całości nieruchomościom. Mariusz 
specjalizuje się w analizie nieruchomości i tworzeniu biznesplanów inwestycji oraz 
prawidłowym zarządzaniu projektem. Jest rekordzistą jeżeli chodzi o osiągane stopy zwrotu 
i przeprowadzenie inwestycji bez własnego kapitału. Wolny finansowo, miłośnik jachtów 
i pokera.e inwestycji bez własnego kapitału. Wolny finansowo, miłośnik jachtów i pokera.



Biznesmen, Inwestor, Coach, Rentier. Twórca Warsztatów Inwestowania 
w Nieruchomości – WIWN.PL®. Autor książki Zarabiaj na nieruchomościach. 
Twórca Symulatora inwestowania w nieruchomości „Rentier®”

Biznesmen – od 20 lat jest przedsiębiorcą. Prowadzi firmy Go3.pl, WIWN.pl, Benton.pl 
Od 4 lat zasiada w Zarządzie Wspólnoty lokali komercyjnych zarządzając 
Nieruchomościami o wartości ponad 60 milionów złotych, obecnie jest prezesem 
zarządu.
Inwestor – inwestowaniem w Nieruchomości zajmuje się od 10 lat. Praktyk. Uczył się 
na swoich błędach. Dzisiaj uczy innych, jak ich nie popełniać.
Rentier – w 2014 r. osiągnął wolność finansową i zamieszkał we Włoszech. Spędził tam 
ostatnie 2 lata odpoczywając i ciesząc się życiem.
Coach – Twórca Warsztatów Inwestowania w Nieruchomości WIWN.PL® – 
przeprowadza Uczestników za rękę przez cały proces inwestycyjny. Przeszkolił ponad 
200 Uczestników, którzy łącznie kupili już ponad 120 nieruchomości, ponad 90 z nich 
już zostało sprzedane z zyskiem, pozostałe są w trakcie remontu.
Autor książki „Zarabiaj na nieruchomościach” oraz „200 pytań do eksperta. 
Odpowiada Inwestor – Wojciech Orzechowski”, która ukaże się niebawem. Prowadzi 
blog www.zarabiajnanieruchomosciach.pl
Twórca Symulatora Inwestowania w Nieruchomości w postaci gry planszowej 
„Rentier®”. Celem gry jest nauczyć się obracać nieruchomościami na krajowym rynku.

Doktor nauk humanistycznych, psychologii i socjologii. Trener, coach i konsultant kadry 
zarządzającej. Od 1994 roku prowadzi firmę zajmującą się rozwojem kompetencji 
menadżerskich i przywódczych, strategię wywierania wpływu, komunikacji i rozwoju 
kariery. Jako coach wspiera klientów w realizowaniu ambitnych celów, budowaniu 
satysfakcjonującego życia osobistego i zawodowego opartego na wspólnych 
wartościach i celach. Jako trener przeprowadziła kilkaset dedykowanych warsztatów 
szkoleniowych i rozwojowych.
Mocne strony to doświadczenie biznesowe, skuteczność w odkrywaniu 
i wykorzystywaniu pełnego potencjału osób i organizacji, głęboka intuicja, otwartość 
na ludzi pragnących pozytywnych zmian.
Edukacja Biznesu i Kadr. Od wielu lat zajmujemy się wspieraniem Zarządów i organizacji 
w rozwoju biznesu i kształtowaniu polityki personalnej. Łączymy wiedzę merytoryczną 
z doświadczeniem praktycznym. Współpracujemy z firmami produkcyjnymi, 
handlowymi, usługowymi i instytucjami finansowymi, przyczyniając się do ich rozwoju 
i osiągania stawianych celów, w sytuacji zmian zachodzących w środowisku 
okołobiznesowym.

Korzyści dla klientów to:

ź Efektywna i zmotywowana kadra kierownicza
ź Wzrost wyników sprzedaży
ź Innowacyjne postrzeganie rozwoju biznesu
ź Zaangażowani pracownicy realizujący cele firmy

Metody realizacji projektów to między innymi:

ź Warsztaty umiejętności i rozwoju z kadrą kierowniczą
ź Warsztaty umiejętności efektywnej sprzedaży
ź Audyt mocnych i słabych stron polityki personalnej
ź Coaching indywidualny i grupowy



Rodzice dwóch zdolnych i niezwykłych córek. Kasia od 20 lat realizuje projekty w firmie 
telekomunikacyjnej, Darek prowadził własny biznes związany z branżą budowlaną.
Szukali pomysłu na wspólny biznes aby móc spędzać więcej czasu razem. Udział 
w Warsztatach otworzył drogę do współdziałania. Nawet córki potrafią przynieść im 
z podwórka informacje o mieszkaniu na sprzedaż.

Ich działalność jest czymś więcej niż tylko zmianą kilkudziesięciu metrów 
kwadratowych. Są wirtuozami flipów. Tworzą przepiękne i niezapomniane przestrzenie 
dla nowych nabywców. Dla nich flipowanie, to misja dostarczania ludziom ich miejsca 
na ziemi.

Marek zaraz po studiach rozpoczął działalność biznesową w Norwegii, gdzie w krótkim 
czasie firma zatrudniała ponad 20 osób. Zarobił trochę pieniędzy, sprzedał udziały 
w firmie i wrócił do Polski, by porzucić ścieżkę biznesową na rzecz pracy z młodzieżą.

Prowadził zajęcia profilaktyczne i służbę duszpasterską w Kościele Protestanckim. 
W międzyczasie ujawniło się jego podróżnicze ADHD. Objechał całą Europę i pół świata, 
a Izrael odwiedził dziesięć razy. Jako mówca motywacyjny porusza sprawy życia 
codziennego. Pomaga odkrywać talenty, pasje i zawsze uderza w sedno, „ale 
dlaczego”?

30 letni przedsiębiorca z Garwolina, organizator wielu imprez masowych, takich jak: 
I wanna FUNK you hard (2010,2011,2012), Kruger&Matz-Bitwa o Garwolin (2015), Gala 
Taneczna SDS czy serii Obozów Tanecznych dla dzieci i młodzieży – Street Dance 
Studio Camp (2013,2014,2015 i 2016,2017 i 2018).

Wraz z żoną od 6 lat prowadzi Szkołę Tańca Street Dance Studio w Garwolinie, gdzie na 
zajęcia stacjonarne uczęszcza ponad setka młodych tancerzy. Stale rozwijający się 
pasjonat tańca i myśli przedsiębiorczej. Jako jeden z niewielu przełamuje schemat 
jakoby taniec przynosił zysk jedynie w formie „duchowej”. Uczestnik wielu seminariów 
i webinarów biznesowych, zwycięzca akcji „Its Your Life, Just Take it” w 2014 roku. 
Inwestor na rynku nieruchomości – właściciel firmy Kreatornia Invest.

Ukończył studia na Uniwersytecie Łódzkim i od 13 lat zawodowo zajmuję się 
zarządzaniem projektami i marketingiem. Przez ten czas zdobył duże doświadczenie 
w realizacji projektów i opracowaniu strategii marketingowych. Pracował dla 
międzynarodowych korporacji, prowadził swój biznes online a teraz wdraża projekty 
inwestycyjne i marketingowe dla Wojtka Orzechowskiego, inwestora na rynku 
nieruchomości. Razem z Wojtkiem buduje Warsztaty Inwestowania w Nieruchomości 
i organizuje konferencję Maraton WIWN® dla 1000 inwestorów.

Prywatnie lubi spędzać czas w kuchni, uwielbia gotować. Dlaczego? Gotowanie 
wymaga kreatywności, zadbania o dobrej jakości składniki i połączenia ich 
w odpowiedniej kolejności oraz proporcji, aby stworzyć potrawę, na którą masz ochotę 
a później długo ją wspominasz!



Jestem inżynierem i zaraz po studiach wyjechałem do Niemiec. Tutaj mieszkam od 
7 lat wraz z żoną i synkiem. Inwestuję w nieruchomości od 2017 roku. Staram się 
dopracować do perfekcji model inwestowania „na odległość”. Swoją wiedzą 
i doświadczeniem dzielę się na blogu www.flipdesign.pl oraz w podcascie LifeDesign.

Lubię dawać nowe życie starym i zapuszczonym miejscom.

Mariusz pochodzi z Wrocławia. Od 2009 roku jest przedsiębiorcą. Założyciel marki 
Megastroje.pl oraz Party365.pl.

Intensywnie współpracuje z inwestorami, oprócz flipów zajmuję się wynajmem, 
podnajmem i wynajmem krótkoterminowym – w 5 miesięcy intensywnej pracy udało 
mu się zbudować portfel nieruchomości na wynajem przynoszących 20 tyś. zł zysku 
miesięcznie.

Od 7 lat jestem w Polsce. Mieszkam w Warszawie. Prawie całe moje życie kreci się wokół 
sprzedaży. Sprzedawałem różne rzeczy – od płytek ceramicznych do usług 
reklamowych. Ostanie 6 lat spędziłem w firmę eksportowej. Sprzedawałem hurtem 
akcesoria meblowe i oświetlenie na Wschód.

Obecnie zajmuję się „flipowaniem” i przygotowaniem gotowców inwestycyjnych, 
ponieważ lubię z „niczego” zrobić „coś”.

Antonina i Łukasz zaczęli inwestować w nieruchomości po rocznej wyprawie na drugi 
koniec świata. Nowe doświadczenia i dystans, zrodziły pomysł na drogę do wolności 
finansowej.

Cenią rozwój, komunikację, jakość i optymalizację. Dlatego w swoich wspólnych 
projektach stawiają na jasny podział obowiązków, budowanie systemu działań 
i dobre relacje. Tworzą mieszkania, które nie tylko zrobią „efekt WOW”, ale stworzone 
z troską o godne życie, będą realizować ideę powiększania puli pięknych mieszkań na 
rynku wtórnym stolicy.

Mentorka Marketingu i Zwiększania Sprzedaży Online.
Od 2015 roku współtworząca markę embraceyourlife.pl która wspiera rozwój firm 
usługowych w Internecie. Z wykształcenia filolog anglistyki Kujawsko – Pomorskiej 
Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Prywatnie pasjonatka holistycznego rozwoju, podróży 
i ciekawych wydarzeń muzycznych. Inwestowanie w nieruchomości to dla niej sposób 
na bezpieczne lokowanie i szybkie pomnażanie kapitału.

Zajmuje się flipowaniem, współpracuje z przedsiębiorcami, tworząc wspólne projekty 
inwestycyjne.



Obydwoje pracują w Warszawie na pełen etat – Ania w korporacji, Bartosz w firmie 
związanej z branżą motoryzacyjną.

Myśl, żeby zrobić coś więcej, pojawiła się po Maratonie WIWN w styczniu 2017 roku. 
Z czasem ta myśl przerodziła się w plany, a następnie w konkretne działanie. W grudniu 
tego samego roku podpisali ich pierwszą umowę przedwstępną na flipa.

Manager sprzedaży i handlowiec w obszarze usług dla biznesu i finansów. Ekspert TVN 
BiŚ oraz DD TVN.
Wykładał w Akademii Telewizyjnej TVP, prowadził audycje tematyczne w lokalnych 
rozgłośniach radiowych. Dyplomowany coach i trener biznesu ze specjalizacją 
w zakresie wsparcia i optymalizacji sprzedaży. Szkolił i doradzał dla takich marek jak 
m.in.: Adidas, Reebok, Levi`s, Lotos, Vox, Agora, Tax Care, Belvedere, Komfort, Zepter, 
Thalgo.

Autor i współautor trzech publikacji w formie CD (Storytelling, Techniki obrony ceny, 
Psychotechniki w przyjęciu reklamacji) oraz bestsellerowej książki (Techniki Obrony 
Ceny). Obecnie Managing Partner w Al Fianco Partners. inspirowanie.

Handlowiec i Manager Działów Sprzedaży, Marketingu i Szkoleń.
Charyzmatyczny lider i mówca. Współpracował m.in. z: TVP, Orlen, Polkomtel, HRK, 
Adidas, Reebok, Levi`s, Zepter, Lotos, Philipiak, VOX, Agora i wieloma innymi. Ekspert 
TVP, TVN CNBC oraz TVN BiŚ. Autor i współautor trzech książek (Pragnę, Techniki Obrony 
Ceny i Pierwsze skrzypce) oraz audio CD (Emocjonalna Prezentacja Oferty, 
Psychotechniki w przyjęciu Reklamacji, Storytelling, Prawda i Charyzma, Strategie 
efektywności Sprzedażowej).

Obecnie Managing Partner w Al Fianco Partners, firmie, zajmującej się dostarczaniem 
produktów rozwojowych dla sił sprzedaży.

®



Obecnie WIWN® to przedsięwzięcie, które wymaga sporego nakładu pracy i czasu. Ja sam nie 
jestem w stanie być w paru miejscach na raz, dlatego współpracuję z absolwentami mojego 
Mentoringu. Są to osoby, które do tej pory wykazują spore sukcesu na swoich kontach, mają 
doświadczenie, inwestują regularnie i (podobnie, jak ja) chcą realizować się w misji pomocy innym. 

Jeśli widzisz wskazaną tutaj osobę na holu podczas Maratonu WIWN® i masz jakieś pytania 
dotyczące mojego Mentoringu - podejdź i zapytaj o szczegóły. 

®



Radca prawny | partner w Kancelarii „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” sp.p. 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, radca prawny 
wpisany na listę radców prawnych OIRP w Łodzi; partner  w Kancelarii „Chudzik 
i Wspólnicy Radcowie Prawni” sp.p. Jest również członkiem Rady Programowej 
Fundacji Pro Progressio, działającej na rzecz rozwoju branży outsourcingowej w Polsce. 
Specjalizuje się w prawie spółek i prawie nieruchomości. Kieruje w Kancelarii zespołem 
zajmującym się kompleksową obsługą prawną przekształceń, fuzji oraz 
restrukturyzacji. Doradza klientom działającym w sektorze nieruchomości oraz branży 
BPO.

Mec. Mateusz Chudzik  
Konsultacje prawne

Piotr Sakiewicz  - Doradca finansowy
Konsultacje kredytowe
Dyrektor Zarządzający w Grupie Finansowej POWER HOLDING. Absolwent 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, swoje pierwsze kroki stawiał 
w mBanku. Ekspert z zakresu finansowania nieruchomości i kredytów hipotecznych. 
Z bankowością związany od ponad 5 lat, doświadczenie zdobywał podczas pracy 
w bankach i instytucjach finansowych. W POWER HOLDING tworzył oddziały Agencji 
Nieruchomości, przejmując rolę trenera, a następnie Dyrektora ds. Rozwoju. Obecnie 
odpowiedzialny za tworzenie i wdrażanie procesów zarządczych i operacyjnych 
w firmie.

Prezes 
e-bilans PLUS Sp. z o.o.

Angelika Bartoszek

Radca prawny 
z uprawnieniami 
doradcy podatkowego 

Wspólnik e-bilans PLUS 
Sp. z o.o.

Sebastian Gorczyca



Misją Warsztatów Inwestowania w Nieruchomości® jest pomaganie inwestorom w ich 
inwestycjach oraz rozwiązywanie ich problemów z tym związanych. Inwestycje 
w nieruchomości dają wiele możliwości rozwiązania rozmaitych kwestii, ale przede 
wszystkim, to co najważniejsze to nauka płynąca z tych doświadczeń. Uzyskanie 
niezależności finansowej i bezpieczeństwa to jedne z podstawowych elementów, z którymi 
styka się każdy z nas. Celem Warsztatów jest pokazanie, że można stać się inwestorem, 
niezależnie od tego czym się zajmujemy, ile mamy lat i co do tej pory robiliśmy w swoim 
życiu.

Zdobycie przez Uczestników WIWN® nauki i przekazanie praktycznej wiedzy, która 
pozwala zacząć inwestować w nieruchomości.

Zdobycie przez Uczestników WIWN®  praktyki, którą nabędą podczas Warsztatów 
Inwestowania w Nieruchomości®, a która pozwoli stać się niezależnym, mądrym 
i świadomym Inwestorem, poprzez zakup pierwszej nieruchomości pod okiem 
wykwalifikowanego mentora.

Pierwsza transakcja, przeprowadzona pod okiem Wojciecha Orzechowskiego, da Ci 
gwarancję satysfakcji, a jednocześnie utwierdzi Cię w przekonaniu, że możesz 
inwestować w nieruchomości z zyskiem, nie martwiąc się o bezpieczeństwo finansowe.

WIWN® dają gotowe, sprawdzone rozwiązania, które pozwolą Ci uzyskać przychód 
pasywny w wysokości 2 milionów złotych w czasie 6 lat. Testowana przez Uczestników 
Warsztatów strategia pokazuje, że jest to możliwe.

Misja pomagania ludziom ma na celu uzmysłowienie im, że odpowiednie myślenie i podjęte 
działania mogą nie tylko rozwiązać ich problemy, ale także przyczynić się do zmiany ich 
życia. Osiągniecie celu w postaci stania się inwestorem na rynku nieruchomości, pokazuje 
jak w prostych krokach można uzyskać bezpieczeństwo i niezależność finansową.
 
Jeśli chciałbyś znaleźć rozwiązanie swoich problemów, zobaczyć, że jest to możliwe, 
odszukać swoją drogę do niezależności finansowej i bezpieczeństwa na przyszłość – 
Warsztaty Inwestowania w Nieruchomości® dadzą Ci  gotowe rozwiązania.
Wojciech Orzechowski poprowadzi Cię za rękę przez cały proces inwestycyjny.
Staniesz się świadomym inwestorem, zmienisz swoje życie.

Tylko dzisiaj, 10 czerwca 2018 roku możesz skorzystać z wyjątkowej promocji dotyczącej 
udziału w Warsztatach Inwestowania w Nieruchomości. Jeśli marzysz o roli inwestora 
i podniesieniu standardów Twojego życia, skorzystaj ze *zniżki od 4.000zł do 8.000 zł na mój 
Mentoring. Szczegółów udzieli Ci jeden z Liderów WIWN® w dniu Maratonu.

*zniżka obowiązuje tylko w dzień Maratonu WIWN® Dogrywka i przeznaczona jest dla osób, które 

w danym dniu zdecydują się na udział w Warsztatach WIWN®.
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W dzisiejszych czasach żyjemy jak pączki w maśle. Gospodarka się rozwija, żyjemy 
w czasach pokoju, mamy dostęp do wiedzy, żyjemy w państwie, gdzie istnieje gospodarka 
wolnorynkowa. W dobie Internetu masz nieograniczony dostęp do wiedzy, którą dzielą się 
inni. To od Ciebie zależy, czy spędzasz czas przed: telewizorem lub komputerem bezczynnie 
marnując dzień po dniu, czy inwestujesz w swój rozwój. W naszym kraju obecnie działa 
ki lkunastu szkoleniowców, doświadczonych ludzi, którzy dzielą się wiedzą 
z zakresu inwestowania w nieruchomości. Nawiąż kontakt ze wszystkimi i zbadaj, która 
strategia działania sugerowana przez szkoleniowców jest dla Ciebie najlepsza. Inwestując 
w nieruchomości pamiętaj o dywersyfikacji działań, tak aby zmniejszać ryzyko. Jeśli zawsze 
myślałeś o najmie – podejmij kroki, aby tę przygodę rozpocząć już, jeśli myślałeś 
o podnajmie nie czekaj, aż inni Cię wyprzedzą. Jeśli chciałbyś obracać nieruchomościami – 
znajdź kogoś, kto Cię tego nauczy. Wybieraj takich szkoleniowców, którzy oprócz  
przekazanej wiedzy pokażą Ci w praktyce jak to zrobić.

Wśród Uczestników Warsztatów WIWN® największe sukcesy odnoszą nie Ci, co posiadają 
kierunkowe wykształcenie, czy są związani pośrednio lub bezpośrednio z nieruchomościami, 
a Ci, którzy posiadając wiedzę - działają. Bądź tam, gdzie możesz znaleźć dla siebie 
odpowiedni produkt inwestycyjny. Szukaj, pytaj, działaj. Zastanów się nad maksymalnie 
efektywnym wykorzystaniem czasu. Jeśli na sen potrzebujesz 8 godzin, sprawy dotyczące 
posiłków i toalety zajmują Ci 2 godziny, w pracy wraz z dojazdami spędzasz 9 godzin, to co 
robisz z pozostałym czasem? Doba ma 24 godziny. Pracując na etacie wykorzystujesz 
efektywnie 19 godzin. Co robisz z pozostałymi pięcioma godzinami? Zastanów się jak 
możesz działać efektywniej. Zaplanuj każdą godzinę na efektywne działanie. To co mamy 
najcenniejsze to czas, który może być bezpowrotnie stracony lub wykorzystany tak, abyś 
jak najszybciej osiągnął zamierzone cele i zrealizował swoje marzenia. Nie pozwól innym, 
aby okradali Cię z Twojego czasu. Planuj i działaj. Tylko w ten sposób możesz szybko dojść do 
sukcesu.

Wraz z działaniem i zdobywaniem wiedzy przyjdą pomysły, z których jeszcze nikt nie 
skorzystał. Nie bój się własnych pomysłów. Ja zawsze najpierw działałem, a potem, 



myślałem. Jest to ryzykowny sposób na egzystencję, jednak wolę go, od alternatywy, 
w której czas upływa, a ja nie działam ze względu na strach. Jesteś osobą myślącą, 
człowiekiem inteligentnym, jesteś odpowiedzialny. Twoje marzenia mogą się realizować 
dzięki Twoim pomysłom. Wysłuchaj opinii innych, oceny najbliższych, jednak nie poddaj się  
i nie daj się zniechęcić. Do odważnych świat należy.

Gdy rozpoczniesz nową przygodę – nie możesz się poddawać. Jeśli napotykasz problemy lub 
stanąłeś w miejscu wybierz mentora, który będzie podpowiadał Ci jak rozwiązać dany 
problem. Jakie kroki zrealizować, aby ruszyć do przodu. Wspólne rozmowy z osobami 
doświadczonymi sprawią, że otrzymasz wsparcie i ruszysz do przodu ze swoimi działaniami 
jeszcze ze zwiększoną mocą. Pracuj nad swoją wytrwałością. Jeśli jednego dnia się 
zniechęcasz zaplanuj jak rozpoczniesz dzień następny. Szukaj rozwiązań oraz integruj się 
z osobami mającymi podobne cele i zainteresowania. Znajdź w regionie grupy, czy 
stowarzyszenia zajmujące się realizacją podobnych celów. Przyłącz się do nich i czerp moc 
do działania od innych. Bardzo dobrym rozwiązaniem bywa działanie w parach. Zainteresuj 
swoje najbliższe osoby lub przyjaciół tym co robisz i działaj w zespole. Będziesz mógł 
wytrwać nawet w czasie największego kryzysu.

Przed przystąpieniem do inwestowania w nieruchomości zbadaj rynek. Poznaj swoją 
konkurencję. Zobacz produkty, które już są na rynku. Odpowiedz sobie na pytanie w jaki 
sposób działać i z jakim produktem, aby osiągać sukces. Poznaj ceny, poznaj nieruchomości 
jakie są na danym rynku. Z czasem staniesz się specjalistą lepszym niż rzeczoznawca 
działający w danej okolicy. Jak badać rynek? Jak wyliczyć ile zarobisz w dniu zakupu na 
danej nieruchomości? Jak być krok przed konkurencją? – To wiedza, którą możesz zdobyć. To 
sposoby działania, które możesz wypracować. Daj klientowi produkt doskonały, taki jaki Ty 
chcesz posiadać, a nie będziesz miał problemów z jego sprzedażą. Dokładna wiedza o rynku, 
na którym działasz rozwiąże większość Twoich wątpliwości związanych ze strategiami 
działania.

Możesz odwiedzać nieruchomości jakie tylko pojawią się na rynku, możesz oglądać ich setki 
i liczyć, że właśnie co setna będzie Twoja, możesz spalać swoją energię lub zorganizować 
inwestowanie tak, aby to nieruchomości Ciebie szukały, a nie Ty ich. Zastanów się, gdzie 
znaleźć najlepsze nieruchomości. Jak podchodzić do negocjacji, odpowiedz sobie na 
pytanie, kto może Ci w tym pomóc na Twoim rynku? Każdą nieruchomość oceniaj na trzech 
płaszczyznach: pod względem finansowym, pod względem cech nieruchomości ( ja 
osobiście wyróżniam 60 cech, które mogą mieć wpływ na ich wartość), pod względem 
prawnym. Naucz się oceniać nieruchomości na wszystkie trzy sposoby.



Jeśli chwilowo czekasz na zrealizowanie inwestycji lub jesteś inwestycjami zblokowany – 
pamiętaj, aby poszerzać swoją zdobytą wiedzę. Czytaj książki, słuchaj podcastów, oglądaj 
filmy związane z nieruchomościami, podróżując autem słuchaj audiobooków. Swoją wiedzę 
rozwijaj nie tylko z zakresu nieruchomości, ale także ucz się sprzedawać, negocjować, 
nawiązywać więzi. To wszystko sprawi, że staniesz się specjalistą. Najważniejsza zasada, to 
spraw, aby czas nie uciekał Ci przez palce.

Szczęście to pewien zbieg okoliczności, doświadczeń, który sprawia, że rośnie Twoje 
zadowolenie, ponieważ coś idzie po twojej myśli.  Cele są realizowane. Na drodze swojej 
spotykasz mniej przeszkód, a więcej wsparcia. Dzięki temu wszystkiemu rośnie poziom 
i intensywność Twoich pozytywnych emocji. Szczęściu możesz pomagać będąc 
w określonym miejscu, w określonym czasie. Szczęście ściśle jest związane z Twoim 
działaniem i kreatywnością. Pomyśl co zrobić, aby pomóc szczęściu, które na Ciebie czeka. 
Co możesz zrobić już dzisiaj tak,aby działać jeszcze intensywniej?

1. Co zrobię w ciągu najbliższego tygodnia/miesiąca/ roku aby zdobyć wiedzę potrzebną do działania ?

2. Jakie podejmiesz działania, aby dążyć do realizacji swoich celów:

3. Zapisuj pomysły, które podsuwa Ci Twój umysł. Rób burzę mózgów. Nawet najgłupszy pomysł 
z czasem może okazać się najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie:



4. Jak zabezpieczę się, aby wytrwać. Z kim nawiążę kontakt, aby mnie wspierał? Jakimi znajomymi 
zacznę się otaczać? Z jakich znajomości zrezygnuję?

5. Gdzie zdobędę informacje, jak zbadać rynek? Kiedy zrealizuję zbadanie rynku? Co dokładnie będę 
chciał zbadać?

6. Co znaczy oceniać nieruchomość pod względem finansowym, cech nieruchomości oraz prawnym? 
Jak znajdę swoją pierwszą nieruchomość?

7. O co dokładnie w najbliższym czasie poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności? Jak tę wiedzę będziesz 
zdobywał?

8. Jak pomożesz swojemu szczęściu?



http://www.skleprentiera.pl
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http://www.wiwn.pl
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