
 

 

 

 

Skupina HB Reavis menuje riaditeľku  
pre rozvoj medzinárodného obchodu  

 

Budapešť, 10. júna 2015. – Zinaida Vojnár bola menovaná do funkcie riaditeľky 
pre rozvoj medzinárodného obchodu skupiny HB Reavis. Developerská skupina 
patrí medzi vedúce spoločnosti na trhu komerčných nehnuteľností v strednej 

a východnej Európe s rastúcim portfóliom projektov v Londýne. Zinaida Vojnár 

bude zodpovedná za budovanie a udržiavanie vzťahov s kľúčovými klientmi a za 

vytváranie obchodných príležitostí na hlavných trhoch skupiny v Spojenom 

kráľovstve, Poľsku, Českej republike, Slovensku, Maďarsku a Turecku.    

 

Zinaida Vojnár má takmer trinásťročnú relevantnú odbornú prax. Do HB Reavis 

vstúpila priamo zo skupiny Orco Property Group, v ktorej bola zodpovedná za lízing, 
marketing a správu aktív. Predtým pracovala ako regionálna lízingová a marketingová 
poradkyňa spoločnosti AEW Europe pre oblasť strednej a východnej Európy a ako 

obchodná a marketingová riaditeľka v spoločnostiach GTC Real Estate Development 

a Immobilia.   

 

Do spoločnosti prichádza s bohatými medzinárodnými skúsenosťami v obchode  a 

okrem toho je odborníčkou na maďarský trh. V Číne participovala na rozvoji produktov 

a zavádzaní spotrebiteľského produktu na medzinárodný trh a samostatne pracovala 

pre spoločnosť AXA Real Estate v Paríži, kde podporovala zavedenie a zabezpečenie 
kapitálu nových medzinárodných fondov. 

 

Zinaida Vojnár začala svoju kariéru ako lízingová a marketingová manažérka pre 
oblasť strednej a východnej Európy, kde pracovala na regionálnom portfóliu 
penzijného fondu štátu Washington. Svoj bakalársky titul v medzinárodnej ekonomike 

získala na univerzite Mateja Korvína v Budapešti a svoj magisterský titul v odbore 

realitná veda na Nottingham Trent University vo Veľkej Británii. Okrem svojho rodného 
jazyka maďarčiny, Zinaida rozpráva plynule po anglicky, nemecky a francúzsky.  
 

„S potešením vítame Zinaidu v našom tíme. Jej dlhoročné medzinárodné skúsenosti 
budú cenným prínosom pre skupinu HB Reavis pri ďalšej expanzii na zahraničných 
trhoch. Očakávame od nej, že zohrá dôležitú úlohu pri budovaní hlbokých, 
spoľahlivých a dlhodobých vzťahov s našimi nájomníkmi a ďalšími obchodnými 
partnermi. Zinaida podporí naše miestne lízingové tímy v ambícii stať sa preferovaným 

partnerom pre potreby našich realitných klientov.” – povedal Radim Římánek, člen 
predstavenstva HB Reavis, ktorý je zodpovedný za lízing a vzťahy s nájomníkmi.  
 
 
 



 

 

 

 
O spoločnosti HB Reavis 
Medzinárodná developerská skupina HB Reavis vznikla v roku 1993 v Bratislave. Pôsobí na 
kľúčových trhoch v strednej a východnej Európe (Poľsko, Česká republika, Slovensko, 
Maďarsko), v Spojenom kráľovstve a v Turecku. Celkovo doposiaľ realizovala 750-tisíc metrov 
štvorcových moderných kancelárií, obchodno-zábavných a logistických centier. Ďalších vyše 
milióna metrov štvorcových je vo fáze realizácie, plánovania alebo povoľovania výstavby. Na 
všetkých trhoch HB Reavis využíva integrovaný obchodný model zahŕňajúci development, 
výstavbu, správu majetku a investičný manažment. Spoločnosť má celkové aktíva 1,8 miliardy 
EUR s čistou hodnotou 964 miliónov EUR. S vyše 400 odborníkmi pracujúcimi po celej Európe 
patrí HB Reavis medzi lídrov na trhu komerčných nehnuteľností. Potvrdzujú to aj získané 
ocenenia „Developer roka 2015 v strednej a východnej Európe“ udelené odbornou porotou 
CEE Quality Award v spolupráci s Financial Times a titul „Developer kancelárskych budov roka 
2014 v strednej a východnej Európe“ udeleného v súťaži pod záštitou vydavateľstva Eurobuild. 
Viac informácií získate na http://www.hbreavis.com. 
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