WIWN.PL SPOŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPOŁKA
KOMANDYTOWA
Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym

WIWN.PL ® SPOŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPOŁKA
KOMANDYTOWA, w skrócie WIWN ®

Forma prawna

spółki komandytowe - małe
przedsiębiorstwo

NIP

7252120227

REGON

363751021

Dane adresowe
Piotrkowska 270/90-361 Łódź
województwo: łódzkie, powiat: Łódź

Dane kontaktowe
Email

dotacje@wiwn.pl

Telefon

Strona
internetowa

www.wiwn.pl,
www.wojciechorzechowski.pl
www.oflipach.pl
www.najlepszastrategia.pl,
www.zarabiajnanieruchomosciach.pl

Fax

Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa

663-770-804

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
WIWN® to ﬁrma prowadząca szkolenia oraz usługi doradcze w zakresie inwestowania na rynku
nieruchomoś ci. Warsztaty WIWN® MIX są prowadzone w formie osobistego mentoringu, część
szkoleń prowadzonych jest w formie usługi doradczej, dzięki czemu każ dy moż e przejś ć przez cały
proces inwestycyjny pod okiem doś wiadczonego inwestora – Wojciecha Orzechowskiego. Celem
Warsztató w Inwestowania w Nieruchomoś ci jest przeprowadzenie transakcji kupna-sprzedaż y z
zyskiem. Dzięki zdobytej wiedzy i doś wiadczeniu, uczestnik staje się samodzielnym inwestorem. Na
początku uczestnik jest zapoznawany z całą niezbędną teorią (online). A następnie odbywają się
spotkania, na któ rych uczestnik ćwiczy, uczy się obliczeń , rozwiąz uje testy. Warsztaty dzielą się na
trzy głó wne etapy: przygotowanie do sprzedaż y, remont oraz sprzedaż /wynajem. Przez rok moż na
korzystać z konsultacji telefonicznych lub przez skype. W trakcie Warsztató w każ dy uczestnik staje
się częś cią duż e j społecznoś ci, któ rej członkowie dzielą się swoimi przeż yciami związ anymi z
inwestowaniem w nieruchomoś ci. Dodatkowo w ramach paczki remontowej inwestor moż e
skorzystać z ulg na wspó lne zakupy.
Firma WIWN® zajmuje się ró wnież prowadzeniem Webinaró w dotyczących inwestowania w
nieruchomoś ci. Tym, któ rzy chcą jak najszybciej zacząć inwestować, daje moż liwoś ć skorzystania z
kilkugodzinnego coachingu – prywatnych korepetycji z Wojciechem Orzechowskim. Organizuje
ró wnież największe w Polsce spotkanie w branż y nieruchomoś ciowej – Maraton WIWN®, na któ rym
prelegenci opowiadają o swoich sukcesach i przygodach związ anych z ich inwestycjami.
Firma oferuje też wspó lne inwestowanie, moż liwoś ć lokowania kapitału na rynku nieruchomoś ci.
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu

Inne informacje
1. Certyﬁkat ISO 29990:2010 Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia
pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług / Rodzaj
usługi rozwojowej: szkoleniowa
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA - Europejskie Centrum Jakoś ci i Promocji Sp. z o.o., na podstawie decyzji
z dnia 27.03.2018 r. stwierdza się, ż e System Zarządzania dla dostawców usług szkoleniowych
spełnia wymagania normy i został oceniony pozytywnie. Organizacja: WIWN.pl ® Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnoś cią Spółka komandytowa Adres: 90-361 Łódź , ul. Piotrkowska 270
posiada wdroż o ny System Zarządzania dla dostawców usług szkoleniowych na zgodnoś ć z
normą ISO 29990:2010
2. Certyﬁkat systemu zarządzania jakoś c ią wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) –
w
zakresie powiąz anym ze ś w iadczeniem usług rozwojowych /
Rodzaj usługi
rozwojowej: szkoleniowa
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA - Europejskie Centrum Jakoś ci i Promocji Sp. z o.o., na podstawie decyzji
z dnia 27.03.2018 r. stwierdza, ż e System Zarządzania Jakoś cią został oceniony pozytywnie.
Organizacja: WIWN.pl ® Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoś cią, Spółka komandytowa Adres: 90361 Łódź , ul. Piotrkowska 270 posiada wdroż o ny System Zarządzania Jakoś cią w oparciu o
normę PN-EN ISO 9001:2015
3. Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna / Rodzaj usługi rozwojowej: szkoleniowa

Certyfikat z dnia 30.04.2019 r., Ważny do 30.04.2020

