
Pan Piotr Beaupre posiada ponad 25 lat doświadczenia biznesowego w wielu dziedzinach, 
między innymi w usługach dla biznesu, głównie w branży reklamowej i marketingowej oraz 
energetyki i nieruchomości rolnych. Od 1993 roku działa aktywnie jako inwestor w nowych 
obszarach gospodarki. Jest Partnerem zarządzającym w Neo Investments, odpowiedzialnym za 
rozwój i działalność spółek związanych z przemysłem rolniczym oraz energetyką. 

 

Doświadczenia zawodowe: 
 

 W 1989 był współzałożycielem pierwszej polskiej Agencji Reklamowej - „ Galicja” w Krakowie, 
działającej w obszarach marketingu oraz komunikacji reklamowej. W 2001 AR Galicja połączyła 
się z Euro RSCG. 

 W 1997 r. uczestniczył w tworzeniu pierwszego operatora call center w Europie Centralnej, 

firmy Call Center Poland 

 Od 1999 r. pełni funkcję członka zarządu EBS S.A. którą, powołał wraz ze szwajcarskimi 

wspólnikami. EBS S.A. zarządza obecnie siecią blisko 200 najnowocześniejszych pralni 

ekologicznych „5 a SEC„ w wielkich sieciach i centrach handlowych.  
 W 2001 r. uczestniczył w połączeniu dwóch lokalnych agencji reklamowych: Marketing House i 

Dialog z Euro RSCG (obecnie Havas Worldwide Warsaw) 
 W 2002 r wraz z dwoma wspólnikami stworzył spółkę Real Management S.A, która stała się 

ramieniem deweloperskim w Neo Investments. 

 W 2005 r. założył spółkę EcoWind, która w krótkim czasie stała się największym deweloperem 

farm wiatrowych (1150 MW), co potwierdziła przeprowadzona w 2011 r. transakcja sprzedaży 

większościowych udziałów tej spółki do największego w Europie Wschodniej koncernu 

energetycznego tj. CEZ AS.  

 Od 2006 r. pełni funkcję prezesa zarządu Funduszu Areał S.A., który jest jednym z pierwszych 

polskich podmiotów konsolidujących grunty rolne.  

 W 2012 r. współuczestniczył w założeniu spółki Nanovo Media sp. z o. o., która jest 

integratorem nowych technologii w offline. 

 W 2014 roku wraz z dwoma wspólnikami powołał spółkę Neo Energy sp. z o. o., która po 2 

latach działalności stała się liderem produkcji energetycznej i cieplnej na składowiskach śmieci,  

operując na 10 takich obiektach w całej Polsce. 

 W 2015 r. powołał pierwszy w Polsce Dom Aukcyjny Samochodów Klasycznych ARDOR, który 

ma na swoim koncie przeprowadzone z sukcesem aukcje ok. 60 cennych samochodów. 

 


