
Obiekt nalezy do sieci 

Kompleksowa oferta wynajmu 
apartamentów w inwestycji  
Nova Łacina 

Znajdziemy
strategię wynajmu 

dostosowaną do obecnej 

sytuacji rynkowej,  która 

pomoże Ci osiągnąć 

pewny dochód 

 z Twojej inwestycji.

Obiekt należy do sieci:

Kontakt:

www.inamanagement.pl

+48 58 38 002 38

Doradca ds. zarządzania

tel. +48 530 999 989/690 

novalacina@belong.com.pl

www.belong.com.pl



Operator wynajmu 
inwestycji Nova Łacina

oferuje kompleksową i profesjonalną usługę 

zarządzania.  Zajmujemy się codzienną obsługą 

Twojego apartamentu. Dbamy o gości 

na każdym etapie pobytu, utrzymując wysokie 

standardy obsługi. Takie rozwiązanie to komfort 

czasu dla Ciebie i bezproblemowa inwestycja. 

Jesteśmy ogólnopolskim operatorem obsługującym 

rynek najmu i inwestycyjny. Zarządzamy wynajmem 

krótko- i długoterminowym. Posiadamy w ofercie 

liczne obiekty i apartamenty, zlokalizowane 

w najciekawszych i najrentowniejszych lokalizacjach 

takich jak: Gdańsk, Gdynia, Warszawa czy Wrocław. 

Wysokie 
standardy

maksymalizacja zysków z wynajmu

panel administracyjny właściciela

profesjonalny system rezerwacji

zaplecze administracyjne

skuteczne działania marketingowe

prosta umowa i jeden zbiorczy 
rachunek

profesjonalna opieka nad gośćmi
na każdym etapie rezerwacji czy 
pobytu

Zapewniamy stabilne 
warunki wynajmu Twojego 
apartamentu.

profesjonalna recepcja 

serwis techniczny 

wynajem w systemie Longstay 
(pobyty dłuższe niż 30 dni)

ekologiczny serwis sprzątajacy

indywidualny opiekun 
apartamentu

Masz pytania?  
Jesteśmy do Państwa dyspozycji: 

+48 530 999 989/690

novalacina@belong.com.pl

Wielu 
odbiorców 

Dostosowując ofertę wynajmu do różnorodnych 

odbiorców - Twoja inwestycja pozostanie 

bezpieczna i odporna na zmiany koniunktury.

Klienci biznesowi

      podróże służbowe 

      współpraca z korporacjami, firmami     

      (kontrakty, porozumienia cenowe)

Longstay

     zagraniczni i polscy pracownicy 

     na kontraktach terminowych

     pracownicy tymczasowi

     lokatorzy przejściowi (remonty,               

     przeprowadzki, przyjezdni)

Klienci długoterminowi

    pracownicy na kontraktach   

     długoterminowych

     studenci polscy i zagraniczni

     migranci węwnętrzni  - osoby   

     rozpoczynające pracę w nowym   

     mieście

W celu uzyskania maksymalnego możliwego obłożenia w skali roku - apartamenty 

kierujemy do 3 największych grup odbiorców. Strategia najmu łączonego to idealne 

rozwiązanie dla właścicieli dążących do zachowania ciągłości wynajmu. 
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Strategia 
wynajmu

Sieć BeLong
Sieć obiektów ukierunkowana 

na pobyty średnioterminowe 

- powyżej 30 dni - z licznymi  

udogodnieniami w obiekcie, 

obsługą  najemców z poziomu 

recepcji oraz wsparciem serwisu 

sprzątającego.  Belong oferuje 

wysokiej klasy apartamenty, 

ustandaryzowane pod względem 

metrażu i wyposażenia. 

www.belong.com.pl


