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Ukoń czył go spo dar kę tu ry stycz ną w Wyż szej
Szko le Eko no micz nej w War sza wie. W 2002 r.
za trud nił się ja ko kel ner w war szaw skim Ra dis -
son SAS Cen trum Ho tel. Prze szedł przez wie le
szcze bli ka rie ry za wo do wej, zostając za stęp cą dy -
rek to ra sprze da ży w ho te lach Ra dis son Blu Cen -
trum i Ra dis son Blu So bie ski. 

W 2013 r. zwią zał się z sie cią Mar riott, obej mu -
jąc funk cję dy rek to ra sprze da ży w War saw Mar -
riott Ho tel. Od po wia dał tam za za rzą dza nie dzia -
łem sprze da ży i mak sy ma li zację zy sków ho te lu.
Zaj mo wał się m.in. bu do wa niem dłu go fa lo wych
re la cji z klien ta mi oraz opra co wy wa niem 
i re ali za cją pla nów i stra te gii sprze da żo wych. 
Od po cząt ku te go ro ku pra cu je w Sko pje Mar riott
Ho tel w Ma ce do nii (któ re go otwar cie za pla no wa -
no na ko niec mar ca br.) na sta no wi sku dy rek to ra
sprze da ży i mar ke tin gu. We współ pra cy z part ne -
ra mi biz ne so wy mi i współ pra cow ni ka mi nie -
zmien nie kie ru je się trans pa rent no ścią, uczci wo -
ścią i so lid no ścią. Sta wia na in dy wi du al ne po dej -
ście do każ de go kon tra hen ta, po tra fi spoj rzeć na
pro blem czy skomplikowane zle ce nie z per spek ty -
wy klien ta, aby le piej zro zu mieć je go punkt wi -
dze nia.

Piotr Len czew ski an ga żu je się w szko le nia przy -

szłych pra cow ni ków prze my słu spo tkań i wy kła da
w Szko le Głów nej Tu ry sty ki i Re kre acji w War -
sza wie. Swo im kur san tom i stu den tom sta ra się
po ka zać naj lep sze stro ny świa ta MI CE i za chę cić
ich do pra cy w tej bran ży. Sam tak że roz wi ja
swo je kom pe ten cje bio rąc udział w warsz ta tach 
i kur sach or ga ni zo wa nych przez Mar riott In ter -
na tio nal (m.in. Sa les Le ader, Fo un da tions of Le -
ader ship), a tak że uczest ni cząc w pol skich i za -
gra nicz nych im pre zach i tar gach bran żo wych. 

Ak tyw nie wspie ra róż ne go ro dza ju ini cja ty wy
ma ją ce na ce lu po moc po trze bu ją cym. W ubie -
głym ro ku był jed nym z or ga ni za to rów bie gu cha -
ry ta tyw ne go War saw Bu si ness Run – po ma gał 
w po szu ki wa niu spon so rów im pre zy oraz za chę -
cał zna ne oso by do wspar cia tej ini cja ty wy. 

Znając dobrze warszawski rynek ubo le wa nad
bra kiem od po wied nie go, roz bu do wa ne go za ple -
cza i in fra struk tu ry po zwa la ją cej na przy cią gnię -
cie do sto li cy du żych, gro ma dzą cych po kil ka ty -
się cy osób kon gre sów. Je go zda niem bar dzo po zy -
tyw nie od bi ło by się to na ca łej bran ży, ge ne ru jąc
do dat ko we, nie ma łe za po trze bo wa nie na noc le gi 
i miej sca na im pre zy to wa rzy szą ce.
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W wieku 13 lat wszedł do hotelu i już wtedy zrozumiał, że chce być hotelarzem. To wydarzenie miało 
bez wątpienia największy wpływ na jego późniejszą karierę zawodową. Dzięki temu dzisiaj może czerpać
satysfakcję z tego, że wykonuje swoją ulubioną pracę, za którą dobrze mu płacą. 

Przez oto cze nie po -
strze ga ny jest ja ko
pro fe sjo na li sta, ale 
jed no cze śnie oso ba na
któ rej moż na po le gać
w każ dej sy tu acji. 
Mi mo mnó stwa za jęć 
i obo wiąz ków za wsze
znaj dzie czas dla swo -
ich współ pra cow ni -
ków. Słu ży po mo cą 
i wspar ciem, a drzwi
do je go biu ra są
zawsze otwar te. 
Do pra cy mo ty wu je
go każ dy, na wet naj -
mniej szy suk ces oraz
ce le i no we wy zwa nia,
ja kie so bie sta wia. 
Tym naj now szym jest
otwar cie no we go 
ho te lu sie ci Mar riott 
w Sko pje w Ma ce do -
nii. Biz nes po strze ga ja -
ko re la cje. Je go zda -
niem pie nią dze le piej
zo sta wić do li cze nia
księ go wym. Sam naj -
chęt niej wy da je je na
po dró że, któ re są je go
pa sją. Za jed ną z naj -
lep szych rze czy w swo -
jej pra cy uzna je to, że
ma moż li wość po zna -
wa nia cie ka wych osób. 

PIOTR LENCZEWSKI, dyrektor sprzedaży i marketingu, Skopje Marriott Hotel, do 31 grudnia 2015 r. 
– dyrektor sprzedaży, Warsaw Marriott Hotel


