
ZARZĄDZANIE
NAJMEM LOKALU



Obsługujemy nieruchomości

Pod opieką mamy

200 000m2

3 000

MIESZKANIOWE
KOMERCYJNE

Z NAMI TWÓJ MAJĄTEK JEST

blisko

ponad lokali

powierzchni użytkowej

bezpieczny!



• kompletujemy wymaganą dokumentację
• doradzamy, jak przygotować i urządzić lokal do wynajmu
• przygotowujemy atrakcyjną ofertę marketingową lokalu

• dbamy o regularność wpłat od najemców
• przeprowadzamy cykliczne kontrole lokalu
• organizujemy konieczne naprawy i remonty

• poszukujemy odpowiednich kandydatów na lokatorów
• przeprowadzamy ich dogłębną weryfikację
• przekazujemy lokal wybranemu, zaufanemu najemcy

DO BEZPIECZNEGO ZYSKU
Przejęcie lokalu

Obsługa najmu

Poszukiwanie najemcy

Trzy kroki

… a Ty zachowujesz kontrolę

… a Ty liczysz zyski

… a Ty możesz się zająć czymś innym



MAKSYMALNE ZYSKI
MINIMALNE ZAANGAŻOWANIE

jesteś inwestorem z innego miasta

stawiasz pierwsze kroki w najmie

posiadasz nieruchomość na wynajem

i potrzebujesz opieki nad mieszkaniem w Poznaniu i okolicach,

i szukasz rzetelnego partnera, który zapewni Ci niezbędne wsparcie,

i chcesz zaoszczędzić swój czas oraz ograniczyć niepotrzebny stres,

Twoje

Jeśli...

ta oferta jest właśnie  
dla Ciebie!



OPIEKA NAD POWIERZONĄ 
NAM NIERUCHOMOŚCIĄ

Pomagamy znaleźć idealny lokal,

Sprawujemy stałą kontrolę

Znajdujemy i weryfikujemy najemców

Regularnie przekazujemy raporty

żebyś mógł jak najszybciej cieszyć się z zysków

nad lokalem, dzięki czemu ograniczasz  
liczbę swoich obowiązków i zyskujesz więcej wolnego czasu

pod kątem zdolności finansowej i wiarygodności, 
abyś nie musiał martwić się bezpieczeństwem swojego majątku

i sprawozdania, dzięki którym łatwiej podejmiesz decyzje   
dotyczące dalszych planów względem lokalu

Kompleksowa



Koszt obsługi
100% 10% 10% 10%
Pierwszy miesiąc współpracy: pełna wartość czynszu 
Każdy kolejny: tylko 10% stawki czynszu

Nie pobieramy wynagrodzenia za znalezienie najemcy

Nie pobieramy opłaty za usługę w przypadku czasowego   
braku najemcy 

Nie musisz doszukiwać się  
drobnego druczku!



NASZA KADRA
Jacek KRUSZONA

Paula BIEGANEK

Magdalena BŁASZYK

Kateryna IVANOVA

Martyna DĄBROWSKA

600 226 321

784 952 279

539 148 213

539 098 546

539 392 996 

Kierownik Działu ds. Najmu

Kierownik ds. Klienta Indywidualnego

Specjalista ds. Najmu

Specjalista ds. Rynku Nieruchomości

Specjalista ds. Najmu 
 Inwestycja Zielona Przystań w Baranowie 

j.kruszona@resideo-zarzadzanie.pl

p.bieganek@resideo-zarzadzanie.pl

b.blaszyk@resideo-zarzadzanie.pl

k.ivanova@resideo-zarzadzanie.pl

m.dabrowska@resideo-zarzadzanie.pl
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j.kruszona@resideo-zarzadzanie.pl

Zeskanuj i dodaj do kontaktów

resideo-zarzadzanie.pl
Projekt: Agencja Marketingowa             • entre-agency.com

+48 600 226 321

Kierownik Działu ds. Najmu

Jacek KRUSZONA

Zaufaj doświadczeniu profesjonalistów!
Wybierz kompleksową usługę zarządzania najmem Resideo 

 i zapewnij sobie długotrwały i bezpieczny dochód

Porozmawiajmy   
o Twoich potrzebach!
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