
 
 
 
 
 

Magyar szakembert neveztek ki a HB Reavis Csoport 
nemzetközi üzletfejlesztési igazgatójának 

 
Budapest, 2015. június 10. – Vojnár Zinaidát nevezték ki a HB Reavis Csoport 
nemzetközi üzletfejlesztési igazgatójává. A szakember a Kelet-Közép-Európában 
vezető, Londonban is terjeszkedő nemzetközi ingatlanfejlesztő vállalat, üzleti 
kapcsolatai és nemzetközi üzleti lehetőségei bővítésért felel az Egyesült Királyságban, 
Lengyelországban, Csehországban, Magyarországon, Szlovákiában, és 
Törökországban. 
 
Vojnár Zinaida közel 13 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, a HB Reavis-hez 
közvetlenül az Orco Property Csoporttól érkezett, ahol a budapesti portfolió értékesítési és 
marketing tevékenységékekért és vagyonkezelésért felelt. Előtte az AEW Europe 
ingatlanbefektető regionális bárbeadási, marketing és üzleti tanácsadója volt, majd a GTC és 
az Immobilia Ingatlanfejlesztőknél, mint értékesítési és marketing igazgató dolgozott. 
 
Zinaida a magyarországi piac mellet, a nemzetközi üzlet világában is nagy tapasztalattal 
rendelkezik: Kínában egy szabadalmaztatott fogyasztói termék fejlesztését, és nemzetközi 
piaci bevezetését segítette, Párizsban pedig az AXA Real Estate munkatársa volt, ahol 
feladata az új, nemzetközi ingatlanalapok bevezetésének szakmai és marketing támogatása 
volt. 
 
Zinaida karrierjét a washingtoni állami nyugdíjpénztár tulajdonában lévő, kelet-közép-európai 
ingatlan alapjáért felelős bérbeadási és marketing vezetőjeként kezdte Budapesten. 
Diplomáját a Corvinus Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakán szerezte, majd 
tanulmányait az angliai Nottingham Trent Egyetem mesterképzésen folytatta az ingatlanpiaci 
tudományok területén. Zinaida magyar anyanyelvén kívül angol, német és francia nyelven 
beszél.  
 
„Nagy öröm számunkra, hogy Zinaidát a csapatunkban üdvözölhetjük. Jelentős, több mint tíz 
éves regionális és nemzetközi tapasztalatával értékes tagja lesz a HB Reavis Csoport 
nemzetközi csapatának. Meghatározó szerepet szánunk neki a bérlőinkkel és az ügyféloldali 
partnereinkkel való hosszútávú kapcsolatok kialakításában, továbbá a helyi bérbeadási 
csapatok munkáját fogja támogatni annak érdekében, hogy ügyfeleink preferrált partnerei 
legyünk az ingatlan igényükkel kapcsolatosan.”– nyilatkozta Radim Římánek, a HB Reavis 
Csoport bérbeadásért és ügyfélkapcsolatokért felelős igazgatósági tagja. 
 
 
 
A HB Reavis Csoportról 
 
A HB Reavis Csoport egy nemzetközi ingatlanfejlesztő vállalat, amelyet 1993-ban, Szlovákiában, Pozsonyban 
alapítottak.  A piacvezető ingatlanfejlesztő vállalatok közé tartozik számos kelet-közép-európai országban, többet 
között Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon, valamint gyorsan növekvő 
szereplő az Egyesült Királyságban és Törökországban, több mint 400 szakembert foglalkoztat. Működése óta 
750.000 négyzetméternyi modern iroda, bevásárló és szórakoztató központ, és logisztikai létesítmény fejlesztését 
tudhatja maga mögött, valamint további 1 millió négyzetméternyi fejlesztés áll jelenleg a tervezéséi, 
engedélyezési vagy építési szakaszban. A HB Reavis Csoport több mint nettó 964 millió euró tőkével rendelkező 
vállalat, 1,8 milliárd euró értékű eszközportfoliót kezel, integrált üzleti modellje egyesíti a fejlesztést, építést, 
vagyonkezelést és a befektetések kezelését is. A HB Reavis erős piaci pozícióját alátámasztja a CEE Quality 
Award „Az év fejlesztője 2015-ben” kategóriája, valamint az Eurobuild Awards „Az év irodafejlesztője a kelet-
közép-európai régióban” díj elnyerése. 
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