
MMIICCEE  PPOOLLAANNDD  ssttyycczzeeńń  22001166 15

PODWYKONAWCA | OSOBOWOŚĆ ROKU 2015

W Rent De sign za rzą dza kil ku dzie się cio oso bo wym
ze spo łem pra cow ni ków, spra wu je nad zór nad ofer -
tą, roz wo jem i fi nan sa mi fir my, bu du je re la cje biz -
ne so we, zaj mu je się też pro jek to wa niem pro duk tów. 

Spół ka po wsta ła ja ko od po wiedź na je go in dy wi -
du al ne po trze by. Sam jest sce no gra fem i po trze bo -
wał roz wią zań, któ rych próż no by ło szu kać na ryn -
ku. Dla te go po sta no wił wziąć spra wy w swo je rę ce 
i za ło żył Rent De sign. W ten spo sób, w cią gu czte -
rech lat uda ło mu się zbu do wać naj więk szą wy po ży -
czal nię me bli w Pol sce, któ ra co dzien nie kreu je
tren dy i pod no si stan dard or ga ni zo wa nych w na -
szym kra ju even tów, wpro wa dza jąc do nich de sign
na naj wyż szym, świa to wym po zio mie. W tej chwi li
w fir mo wym ma ga zy nie znaj du je się po nad 12 tys.
me bli, z wy ko rzy sta niem któ rych jest w sta nie ob -
słu żyć oko ło ty sią ca wy da rzeń rocz nie. Cza sa mi
zda rza się, że w jed nym mie sią cu bie rze udział w
pra wie 150 even tach! Woj ciech Zbro ja za wsze pod -
kre śla, że nie uda ło by mu się te go wszyst kie go osią -
gnąć, gdy by nie zgra na za ło ga i wspa nia li lu dzie,
któ rych spo tkał na swo jej dro dze. 

Du mą na pa wa go sze ro kie gro no klien tów, któ rzy
ob da rzy li za ufa niem je go oso bę. Wśród swo ich naj -
waż niej szych ubie gło rocz nych re ali za cji wy mie nia
udział w two rze niu kon cep cji aran ża cji prze strze ni
w For te cy Krę glic kich w War sza wie, w któ rej od był

się wiel ki launch gry Wiedź min III Dzi ki Gon, przy -
go to wa ny dla pra cow ni ków i part ne rów fir my CD
Pro jekt. Współ two rzył rów nież kon cep cję aran ża cji
prze strze ni z oka zji otwar cia Cen trum Han dlo wo –
Roz ryw ko we go Suk ce sja w Ło dzi. 

Sta le po dej mu je dzia ła nia na rzecz wła sne go roz -
wo ju za wo do we go. Bie rze udział w licz nych szko le -
niach i kon fe ren cjach po zwa la ją cych mu śle dzić
naj now sze tren dy w pol skim i świa to wym de si gnie,
ale tak że zdo by wać wie dzę nie zbęd ną do sku tecz ne -
go pro wa dze nia biz ne su.

Woj ciech Zbro ja jest oso bą do sko na le zna ną w
pol skim prze my śle spo tkań. Uczest ni czy, ale tak że
wspie ra więk szość kon fe ren cji i even tów or ga ni zo -
wa nych dla przed sta wi cie li kra jo wej bran ży MI CE.
Wy po ży cza me ble oraz aran żu je prze strze nie pod te
wy da rze nia. An ga żu je się tak że w dzia ła nia na rzecz
spo łe czeń stwa i śro do wi ska. Me ble Rent De si gn  słu -
ży ły uczest ni kom ta kich im prez cha ry ta tyw nych jak
na przy kład Gol fem w Ra ka, czy IV Pik nik Wcze -
śnia ka. Re gu lar nie wspie ra tak że im pre zy or ga ni zo -
wa ne przez Fun da cję Roz tań czo ne Dzie cia ki czy
Pal lo tyń ską Fun da cję Mi syj ną Sa lvat ti. Two rzy eko -
-me ble ze skrzy nek i eu ro pa let prze zna czo nych do
re cyc lin gu. Rent De sign by ła pierw szą wy po ży czal -
nią, któ ra wpro wa dzi ła je do ofer ty.
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Przez otoczenie postrzegany jako kreatywny lider z artystyczną duszą. Jak sam przyznaje, praca, którą
wykonuje to jego sposób na życie – nie mógłby robić nic innego. Współpracę z nim cechuje najwyższy
profesjonalizm świadczonych usług i zrozumienie oczekiwań nawet najbardziej wymagających klientów.

Za naj więk sze osią -
gnię cie w swo jej ka rie -
rze za wo do wej uzna je
fakt jed no cze sne go
pro wa dze nia dwóch
do brze dzia ła ją cych
firm – Rent De sign 
i Od Nie chce nia. To
nie za leż ne dzia łal no ści,
któ re jak mó wi, nie kie -
dy się sty ka ją i ze so bą
współ gra ją. W kon tak -
tach z klien ta mi sta wia
na naj wyż szą ja kość
świad czo nych usług, 
w tym na pro fe sjo nal -
ne do radz two, trans -
pa rent ność, za ufa nie,
ela stycz ność i przede
wszyst kim in no wa cyj -
ność – by być za wsze
o krok przed ocze ki -
wa nia mi zle ce nio daw -
ców. Biz nes jest 
dla nie go szan są na
roz wój i we ry fi ka cją
na by tych umie jęt no ści.
Za wy znacz nik suk ce su
uzna je ro bie nie w ży -
ciu te go, co da je sa tys -
fak cję, a jed no cze śnie
za pew nia do bry po -
ziom ży cia. Za wsze
znaj dzie czas dla 
swo jej na rze czo nej 
i dwóch sy nów. 
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