
Michał Skrzy�ski prezesem zarządu
Staybridge Suites Warszawa Ursyn�w

W gronie ekspertów WIK Capital, �rmy oferującej kompleksowy zakres usług

związanych z realizacją projektów hotelowych, powołano nową funkcję.
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Obowiązki prezesa zarządu Staybridge Suites Warszawa Ursynów podjął  Michał Skrzyński. Będzie

on odpowiedzialny za zarządzanie procesami związanymi z realizacją inwestycji.

Hotel marki Staybridge Suites należącej do Intercontinental Hotels Group powstaje w Warszawie

przy ulicy Puławskiej 353. Jest to pierwsza inwestycja tej  marki w Polsce.
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CENTRA HANDLOWE BIURA MAGAZYNY HOTELE MIESZKANIA ARCHITEKTURA INWESTYCJE ALTERNATYWNE KONFERENCJE NIERUCHOMO�CI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ WIĘCEJ
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Michał Skrzyński jest związany z WIK Capital od 4 lat. Z wykształcenia jest prawnikiem. W WIK

Capital zaangażowany jest w procesy formalno-prawne dla wszystkich inwestycji z portfolio tego

operatora hotelowego. Swoją praktykę w obsłudze prawnej przedsiębiorców rozpoczął 17 lat temu.

 Posiada doświadczenie w zakresie  prawa ubezpieczeniowego, handlowego, korporacyjnego,

autorskiego oraz cywilnego.
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