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- Jak Pan się czuje w letniej stolicy Polski?

- Sopot, Trójmiasto to najlepsze miejsce do 
mieszkania w Polsce. Czystość powietrza 
i morski klimat bardzo mi odpowiadają 
i dają mnóstwo energii. Trochę daleko stąd 
do domu, do Włoch, skąd pochodzę, ale 
wakacje i urlop to tylko 3 tygodnie w roku, 
a całą resztę czasu spędzamy tam, gdzie pra-
cujemy i mieszkamy i tam właśnie powinni-

śmy się czuć dobrze. 
Tak właśnie czu-

ję się w So-
pocie. 

Byłem 
już 

Góral 
nad morzem 

Nowy dyrektor hotelu Sheraton 
w Sopocie - Emanuele Dalnodar, 
dla którego hotelarstwo to nie tylko 
profesja, ale przede wszystkim pasja.
Rozmawia: Zdzisława Mochnacz.

i Sopot
zamiast 
WarszaWy

tutaj, kiedy 8 lat temu otwierano hotel i je-
stem pod ogromnym wrażeniem rozwoju 
miasta i infrastruktury. Sopot jest miej-
scem, gdzie chcę mieszkać, odpoczywać, 
rozwijać się i pracować.

- Wiedza i ponad trzydziestoletnie 
doświadczenie jakie Pan posiada, są 
bezcenne w zarządzaniu hotelem. Jed-
nak Firma to ludzie. Kto stoi za marką 
sopockiego Sheratona?

- Jestem tutaj dopiero od 4 miesięcy, 
przede mną funkcję dyrektora general-
nego pełniła Iva Trifonov, która przez te 
wszystkie lata wykonała przeogromną 
pracę. Wcześniej pracowaliśmy razem 
w Warszawie, znam Jej styl pracy, dlatego 
wiedziałem, co mnie tutaj spotka, jak 
dobrze przygotowany jest sopocki zespół. 
Dodatkowo kilka osób również pracowa-
ło ze mną w Warszawie. Wówczas były 
to początki ich kariery, dzisiaj są już do-
świadczonymi kierownikami i tworzą ze 

mną profesjonalny, zaangażowany zespół.
Zawsze mówię: - ,,pytaj, rozmawiaj, kon-
sultuj się’’, jednak gdy widzę, że są przeko-
nani, że ich wybór i działania są najlepsze, 
daję im wówczas wolną rękę i mówię 
- ,,działaj”.
Profil naszych klientów nie jest prosty. 
Poniedziałek, wtorek i środa to biznes, od 
czwartku do niedzieli - biznes, wypoczy-
nek i rodziny, czyli klient mieszany, dlate-
go jesteśmy bardzo elastyczni i spełniamy 
oczekiwania każdego gościa.
Mam fantastyczny zespół i to nie tylko 
moje słowa. Tak twierdzą również nasi 
Klienci, a to dla mnie najważniejsza opi-
nia. Nasze wyniki satysfakcji Klientów, są 
największe spośród wszystkich hoteli She-
raton w Polsce, a w Europie Wschodniej 
i Centralnej jesteśmy na drugim miejscu. 
To nasz wspólny sukces.
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- Jaka jest  Pana nowa wizja, nowe kierunki działania, prowadzenia i rozwijania 
hotelu?

- Moja mocna strona to przed wszystkim gastronomia, w tym kierunku zatem chce-
my się rozwijać i zmieniać. Otworzyliśmy właśnie nową Restaurację Cafe Polskie 
Smaki, z której już jestem bardzo dumny. To pierwsza, prawdziwa kuchnia kaszubska 
w Hotelu Sheraton. Naszemu Szefowi  Kuchni pomysł ten od razu się spodobał, więc 
działamy.
Nowe pokolenie wybiera miejsca ze względu na to coś, co wyróżnia je spośród innych, 
chcą czegoś nowego, a tym właśnie jest nasza kuchnia polskich i regionalnych smaków, 
nasza kuchnia Slow Food.

- Premierowe odsłony kulinarnych wrażeń, na co mogą liczyć Państwa Goście?

- Tak jak mówiłem, jest to nowa odsłona kuchni regionalnej, kaszubskiej. Współpra-
cujemy z dostawcami z Kaszub, którzy oferują szeroki wybór produktów regionalnych, 
tradycyjnych. Jeśli chodzi już o konkretne dania, to z pewnością jest to zupa rybna 
naszego Szefa Kuchni. Kiedy po raz pierwszy jej spróbowałem, byłem oczarowany. To 
fantastyczne danie zapewnia niesamowite doznania smakowe i myślę, że będzie na-
szym hitem.
Podstawą kuchni regionalnej w Restauracji Cafe Polskie Smaki będą z pewnością ryby, 
w różnych odsłonach, ale przede wszystkim świeże i prosto serwowane. Do tego dobre 
wino, w tym również polskie, białe, które pochodzi z drugiej co do wielkości winnicy 
w Polsce – Winnicy Srebrna Góra. Ma ono wyjątkowy, intensywny smak, który uwa-
żam, że rewelacyjnie będzie się komponował z daniami naszej karty. Oprócz wina 
proponujemy też regionalne nalewki i piwa. Naszym wyróżnikiem ma być właśnie 
kuchnia regionalna. Stawiamy na to co nasze, tradycyjne, naturalne i polskie.

- Hotel nad morzem, plaża i słynne molo, czy to mocne argumenty przy wyborze 
miejsca zarówno dla  turysty jak i biznesmena?

- Z pewnością Sopot, tak jak Zakopane jest wyjątkowym miejscem w Polsce, do które-
go przyjeżdżają turyści nie tylko z naszego kraju, ale i z całej Europy i świata.
Pomimo że znam prawdziwe morze i góry, nie wiem jak wytłumaczyć fenomen So-
potu. Jest tutaj stosunkowo zimno, choć jak widać  nie dla wszystkich. Polacy kochają 
Sopot i Trójmiasto. Bardzo dobre połączenia lotnicze, kolejowe i samochodowe po-
zwalają przyjeżdżać do nas wszystkim, którzy chcą odpocząć, jaki i tym, którzy w tak 
wyjątkowym miejscu mają spotkania biznesowe. Życzymy sobie tej dobrej frekwencji 
przez cały rok.

- Sheraton Sopot to również Centrum Konferencyjne oraz luksusowe Spa.

- Tak, możemy pochwalić się jedną z najnowocześniejszych baz konferencyjnych, 
którą chcemy promować. Mamy nowoczesne Centrum Kongresowe, otworzyliśmy 
niedawno drugą salę balową – Baltic Panoramę, która ma wyjątkowy widok  na molo 
i morze. Chcemy to odpowiednio dobrze promować poza granice Trójmiasta. Ostat-
nio, nasze możliwości zostały zaprezentowane na konferencji w Sztokholmie, kolejny 
kierunek to Norwegia, ponieważ rynek skandynawski jest dla nas bardzo ważny. 
Jednak, aby realizować  takie projekty, musimy mieć wsparcie od władz miasta. Naszą 
konkurencją nie jest Sheraton Kraków tylko miasto Kraków, nie Sheraton Warszawa 
tylko miasto Warszawa i podwarszawskie centra konferencyjne. Prezydent Sopotu, 
Jacek Karnowski, uważa, że Sopot to centrum konferencyjno–turystyczne, cieszy nas 
taka informacja, ponieważ wspólnie będziemy mogli realizować projekty na skalę eu-
ropejską i światową, a co za tym idzie - promować Sopot i tym samym Sheraton Sopot 
Hotel.

- Jaki powinien być Pana wymarzony hotel ? Szeroka karta win, wyśmienita kuch-
nia i możliwość pobytu z psem?

- Odpowiem krótko: dobry serwis i dobre jedzenie. Na pobyt turystyczny, z pewnością 
wybiorę miejsca, do których mogę pojechać ze swoim psem i cieszyć się wspólnie spę-
dzonym czasem. 
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Centrum 
rozwoju 

talentów
doradztwo zawodowe 2.0
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Biznesowe 
spotkanie

z MetLife
ZDJĘCIA: Tomasz Maciejewski
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Podczas zeszłorocznego wiosennego 
wieczoru biznesowego, który miał miej-
sce w Restauracji Villa Antonina w So-
pocie, jednym z prelegentów był Paweł 
Cichoń, Wiceprezes Zarządu Querqus TFI 
S.A, który omówił ówczesną sytuację na 
rynku kapitałowym. Z kolei Tomasz Do-
liński, Dyrektor Ubezpieczeń Grupowych 
MetLife w Polsce zaciekawił słuchaczy 
swoją prelekcją na temat finansowych 
obowiązków pracodawcy względem pra-
cownika w świetle kodeksu pracy, a tak-
że zaprezentował rozwiązania zabez-
pieczające firmę w przypadku roszczeń 
pracowników wynikających z kodeksu 
pracy i kodeksu Cywilnego.
Kolejny wieczór miał miejsce w paź-
dzierniku ubiegłego roku, tym razem 
przedsiębiorcy spotkali się w restauracji 
Pomarańczowa Plaża w Sopocie.
Podczas tego wydarzenia George Jusc-
sak, Dyrektor Zarządzający JP Morgan 
w Europie Środkowej zaprezentował bie-
żącą analizę rynku finansowego. Z kolei 
Tomasz Doliński, Dyrektor Ubezpieczeń 
Grupowych MetLife w Polsce podzielił 
się wiedzą o narzędziach utrzymujących 
stabilność finansową firmy po nieszczę-
śliwym wypadku pracownika w pracy.

CykliCzne
spotkania

TOMASZ MOCHNACZ | teL 513 268 835 | MetLIFe GdYNIa 
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Nowe otwarcie 
w Pomorskiej sPecjalnej 

strefie ekonomicznej
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WYSPA OSTRÓW
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Zapraszamy na stronę www.megasa.pl
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Do niedawna importerzy 
towarów z Chin mieli wy-
bór między bardzo drogim 

transportem lotniczym 
albo bardzo rozciągniętym 
w czasie transportem dro-
gą morską. Coraz bardziej 

obiecującą alternatywą staje 
się transport kolejowy, któ-
ry jest szybszy w porówna-
niu do transportu morskie-
go i jednocześnie znacznie 
tańszy od transportu lotni-
czego. Grupa PKP CARGO 

obsługuje blisko 20 połą-
czeń do i z Chin tygodnio-
wo i przygotowuje się do 
rozszerzenia takiej oferty.
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Ważne informacje

Maksymalna długość pociągu na trasie z i do • 
Chin to około 600 metrów. Taka długość prze-
kłada się na 22 wagony-platformy 80-stopowe. 
Teoretycznie mieszczą się na nich 44 kontene-
ry 40-stopowe, w praktyce jest ich około 40. 

Z Chin do Europy przewożone są towary wy-• 
soko przetworzone, np. komputery, tablety, 
telefony (ogólnie elektronika), odzież. W dru-
gą stronę: alkohol (piwo, wódka, wino), arty-
kuły spożywcze (słodycze, olej, soki, owoce), 
samochody, części samochodowe. W tych 
relacjach pojawiają się kontenery-chłodnie, 
w których utrzymywana jest stała temperatura 
na całej trasie przejazdu.   

Główna część transportowanych przez Grupę • 
PKP CARGO towarów z Chin jedzie do termi-
nali wewnątrz Polski, a także do Niemiec i in-
nych państw Europy Zachodniej.
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Tensor to kompleks trzech nowocze-
snych budynków klasy A (X, Y, Z), który 
zlokalizowany jest w Gdyni przy ulicy 
Łużyckiej 8. Inwestycję wyróżniać bę-
dzie szczególnie starannie zagospoda-
rowanie przestrzeni wspólnych, które 
zostaną wzbogacone m.in. o plac do 
gry w bule czy miejsce do gry w ping 
ponga (te elementy powstaną pod 
koniec prac związanych z realizacją 
budynku Z). Projektanci szczególnie 
zadbali również o estetykę małej ar-
chitektury, która formą nawiązuje do 
architektury budynków oraz staranne 
zagospodarowanie zieleni. Całkowi-
ta powierzchnia najmu kompleksu 
Tensor wyniesie niemal 20 tys. m kw. 
Pierwszymi najemcami biurowca są: 
firma Maersk, Best, Thai Union, PPG, 
ADVA Optical Networking oraz Loconi 
Intermodal.
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Witold Gulcz    |    Salony Firmowe iTaKa    |   CH renTal ParK - GdańSK -SzadółKi    |    CH auCHan - rumia    |    CH Plaza – Poznań
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Idealne rozwiązanie 
dla tych, którzy chcą być 
widoczni wśród 
przedsiębiorców.

biuro@expressy.pl
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