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CHCE BYĆ ZAWSZE O KROK DO PRZODU
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.
W Rent Design zarządza kilkudziesięcioosobowym
zespołem pracowników, sprawuje nadzór nad ofertą, rozwojem i finansami firmy, buduje relacje biznesowe, zajmuje się też projektowaniem produktów.
Spółka powstała jako odpowiedź na jego indywidualne potrzeby. Sam jest scenografem i potrzebował rozwiązań, których próżno było szukać na rynku. Dlatego postanowił wziąć sprawy w swoje ręce
i założył Rent Design. W ten sposób, w ciągu czterech lat udało mu się zbudować największą wypożyczalnię mebli w Polsce, która codziennie kreuje
trendy i podnosi standard organizowanych w naszym kraju eventów, wprowadzając do nich design
na najwyższym, światowym poziomie. W tej chwili
w firmowym magazynie znajduje się ponad 12 tys.
mebli, z wykorzystaniem których jest w stanie obsłużyć około tysiąca wydarzeń rocznie. Czasami
zdarza się, że w jednym miesiącu bierze udział w
prawie 150 eventach! Wojciech Zbroja zawsze podkreśla, że nie udałoby mu się tego wszystkiego osiągnąć, gdyby nie zgrana załoga i wspaniali ludzie,
których spotkał na swojej drodze.
Dumą napawa go szerokie grono klientów, którzy
obdarzyli zaufaniem jego osobę. Wśród swoich najważniejszych ubiegłorocznych realizacji wymienia
udział w tworzeniu koncepcji aranżacji przestrzeni
w Fortecy Kręglickich w Warszawie, w której odbył

się wielki launch gry Wiedźmin III Dziki Gon, przygotowany dla pracowników i partnerów firmy CD
Projekt. Współtworzył również koncepcję aranżacji
przestrzeni z okazji otwarcia Centrum Handlowo –
Rozrywkowego Sukcesja w Łodzi.
Stale podejmuje działania na rzecz własnego rozwoju zawodowego. Bierze udział w licznych szkoleniach i konferencjach pozwalających mu śledzić
najnowsze trendy w polskim i światowym designie,
ale także zdobywać wiedzę niezbędną do skutecznego prowadzenia biznesu.
Wojciech Zbroja jest osobą doskonale znaną w
polskim przemyśle spotkań. Uczestniczy, ale także
wspiera większość konferencji i eventów organizowanych dla przedstawicieli krajowej branży MICE.
Wypożycza meble oraz aranżuje przestrzenie pod te
wydarzenia. Angażuje się także w działania na rzecz
społeczeństwa i środowiska. Meble Rent Design służyły uczestnikom takich imprez charytatywnych jak
na przykład Golfem w Raka, czy IV Piknik Wcześniaka. Regularnie wspiera także imprezy organizowane przez Fundację Roztańczone Dzieciaki czy
Pallotyńską Fundację Misyjną Salvatti. Tworzy eko-meble ze skrzynek i europalet przeznaczonych do
recyclingu. Rent Design była pierwszą wypożyczalnią, która wprowadziła je do oferty.
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Za największe osiągnięcie w swojej karierze zawodowej uznaje
fakt jednoczesnego
prowadzenia dwóch
dobrze działających
firm – Rent Design
i Od Niechcenia. To
niezależne działalności,
które jak mówi, niekiedy się stykają i ze sobą
współgrają. W kontaktach z klientami stawia
na najwyższą jakość
świadczonych usług,
w tym na profesjonalne doradztwo, transparentność, zaufanie,
elastyczność i przede
wszystkim innowacyjność – by być zawsze
o krok przed oczekiwaniami zleceniodawców. Biznes jest
dla niego szansą na
rozwój i weryfikacją
nabytych umiejętności.
Za wyznacznik sukcesu
uznaje robienie w życiu tego, co daje satysfakcję, a jednocześnie
zapewnia dobry poziom życia. Zawsze
znajdzie czas dla
swojej narzeczonej
i dwóch synów.
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