Wojciech Ostrowski posiada bogate, wieloletnie doświadczenie w branży deweloperskiej oraz
doradztwa inwestycyjnego. Jest specjalistą w pozyskiwaniu nieruchomości zgodnie z wymogami
przedstawianymi przez Klienta. Od ponad 13 lat zajmuje się wyszukiwaniem nieruchomości, które
następnie prezentuje grupie współpracujących z nim firm deweloperskich. Są to zarówno
inwestycje z rynku mieszkaniowego, jak i szeroko rozumianych usług. Jego znajomość rynku
nieruchomościowego pozwala dostosować ofertę do konkretnego zamówienia. Bierze udział w
przygotowaniach strategii marketingowych finalnego produktu. W chwili obecnej Wojciech
Ostrowski sprawuje funkcję Prezesa Zarządu w Spółce „Private Capital” Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, w której posiada również większość udziałów. Pełni także funkcję prokurenta w firmie
Wonder Lab Sp. z o.o., gdzie sprawuje nadzór finansowy poprzez posiadany pakiet udziałów.
W młodości z powodu ciągłej zmiany miejsca zamieszkania pomiędzy Polska a USA wykształcenie średnie,
która zaczynał w Polsce , kontynuował w USA i kończąc maturę w Warszawie. Pan Wojciech Ostrowski
studiował w The Polish Open University wydział Zarządzanie Biznesem.

Pan Wojciech Ostrowski w toku prowadzonej własnej działalności gospodarczej współpracował
bądź w dalszym ciągu współpracuje z firmami takimi jak Totalbud S.A. z siedzibą w Warszawie, z
którą realizuje inwestycję polegającą na budowie osiedla domów jednorodzinnych, Hillwood
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z którą realizują inwestycję polegającą na budowie parku
logistycznego, Marvipol S.A., w imieniu której zajmuje się pozyskiwaniem i nawiązaniem
współpracy z innymi podmiotami w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia deweloperskiego.
Nadto prowadzi również doradztwo

w inwestycjach mieszkaniowych i komercyjnych,

pozyskiwaniem i analizą gruntów we współpracy z firmami takimi jak TALO Sp. z o.o. oraz TJ’SOIL Polska Sp. z o.o.
Wojciech Ostrowski uczestniczył przy inwestycjach takich jak:


„Ostródzka Park" – polegającej na budowie zespół dwóch funkcjonalnych
budynków wielorodzinnych

o eleganckiej

architekturze

i reprezentacyjnym

wykończeniu tworzących wraz z towarzyszącą infrastrukturą, spójną i uporządkowaną
przestrzeń w spokojnej i atrakcyjnej lokalizacji.


ZACISZE – polegającej na budowie eleganckiego i funkcjonalnego, 3kondygnacyjnego budynku, zlokalizowanego w Serocku u zbiegu ulic Zacisze i
Pułtuskiej,

wyposażonego

w garaż

podziemny,

komórki

lokatorskie

oraz 2 windy. Inwestycja liczy 102 lokale mieszkalne;


„Zielony Zakątek” polegającej na budowie eleganckiego i funkcjonalnego 5kondygnacyjnego

budynku,

wyposażonego

w windę oraz garaż

podziemny wraz komórkami lokatorskimi. Inwestycja liczy 39 mieszkań;



Pozyskiwaniem i realizowaniem parków logistycznych;



Projektowanie apartamentów pod wynajem w Warszawie przy ul. Karkonoszy;



Projektowaniem i realizacją inwestycji polegającej na budowie stacji benzynowej BP w
Łomiankach;

