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BALTIC PARK
Nadmorskie Centrum Nieruchomości KOMPLEKS – wsz.lkie prawa zastrzeżone.



Szanowni Paostwo,

Nadmorskie Centrum Nieruchomości KOMPLEKS działa
nieprzerywalnie od 2010 roku. Od tego czasu sukcesywnie rozwijamy
swoją działalność o nowe sektory. Obecnie zajmujemy się nie tylko
sprzedażą nieruchomości, ale także zarządzaniem, pośrednictwem w
wynajmie zarówno krótko-, jak i długoterminowym, doradztwem
inwestycyjnym oraz marketingowym.

Oferta, którą dla Paostwa przygotowaliśmy dotyczy
wykooczenia apartamentu jednopokojowego w obiekcie Baltic Park w
Stegnie. Znając charakterystykę nieruchomości oraz potrzeby Gości
stworzyliśmy optymalny pakiet w atrakcyjnej cenie. Decydując się na
współpracę z nami zyskują Paostwo nie tylko czas, ale również pewność,
że apartament będzie idealnie przygotowany do najbliższego sezonu
wakacyjnego! Nasi pracownicy zajmą się wykonaniem projektu, wszelkimi
zakupami a także oprawą logistyczną.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty!

Nadmorskie Centrum Nieruchomości KOMPLEKS
Zaufaj doświadczeniu!



Rzut apartamentu typu studio w
obiekcie Baltic Park Stegna

Salon z aneksem kuchennym: 

20,14 m2

Łazienka:

3,64 m2

Balkon:

7,6 m2

Powierzchnia apartamentu:

23,78 m2



Co zyskujesz zlecając nam wykooczenie Twojego apartamentu?

 Modułowe wykooczenie apartamentu, które wpływa
na większe zyski z inwestycji, efektywniej zapełniając grafik
rezerwacyjny,
 oszczędność czasu związaną z konserwacją i
eksploatacją Twojego lokalu (dzięki zastosowaniu kuchni
systemowych, identycznych podzespołów sprzętów RTV i
AGD, renomowanych producentów oraz wyposażeniu
apartamentu w jednakowe produkty – operator najmu
będzie mógł samodzielnie dostarczyć ewentualne braki w
wyposażeniu , co wpłynie na standard apartamentu, który
zawsze będzie w pełni gotowy do przyjęcia kolejnych Gości),
 sprawdzoną koncepcję aranżacyjną - pewność, że
apartament spełnia wszystkie potrzeby Gości, zarówno pod
względem funkcjonalnym jak i wizualnym,
 brak zaangażowania w kwestie logistyczne,
 opiekę profesjonalnej i zaufanej ekipy remontowej,
 gotowy apartament, w 100% wyposażony, bez potrzeby
angażowania się w cały proces. Apartament w pełni
przygotowany od pierwszego dnia!

DOŁĄCZ DO GRONA 
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW!

Nadmorskie Centrum Nieruchomości KOMPLEKS – wszelkie prawa zastrzeżone!



Jesteś dla nas ważny!

Jesteśmy elastyczni, dlatego też nasz optymalny projekt aranżacji wraz z pełnym 
zestawieniem użytych materiałów, sprzętów, mebli, dekoracji etc. możesz nabyć w 

atrakcyjnej cenie i samodzielnie zająć się wykooczeniem oraz procesem 
logistycznym! 

Wybierz dla siebie najlepszą opcję i spraw,
że Twoja inwestycja będzie strzałem w 10!

Informacja o cenie wykonania projektu przez naszą ekipę remontową 
dostępna  bezpośrednio u doradcy. 

Zapraszamy do kontaktu 

Cena zawiera koszty robocizny, materiałów, sprzętu, mebli, dekoracji, wyposażenia etc. 
Oddajemy gotowy apartament, który od razu może zacząć zarabiać. 

Zadbamy o każdy detal, aby Twoi Goście wracali każdego roku!

* UWAGA! OFERTA OGRANICZONA. ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ I  CIESZ INWESTYCJĄ. 



Twój najlepszy wybór!

Projekt aranżacji apartamentów w obiekcie
Baltic Park Stegna powstał we współpracy z
architektem wnętrz. Nasze wieloletnie doświadczenie
w branży turystycznej, znajomość bieżących trendów
oraz potrzeb Gości pozwolił na stworzenie optymalnej
oferty, która zachwyci każdego, nawet najbardziej
wymagających turystów.

Kopiowanie, rozpowszechnianie, korzystanie z elementów grafiki/wizualizacji/ ogłoszenia jest zabronione na podstawie przepisów odrębnych. 
Wszelkie prawa zastrzeżone pod rygorem odpowiedzialności cywilnej.



v

Idealne wnętrze nie tylko dla apartamentu o powierzchni 24 m2!

Na apartamentach znamy 
się jak nikt inny!

Zakupiłeś apartament w obiekcie 
Baltic Park Stegna ?

Potrzebujesz pomocy w aranżacji? 

Skontaktuj się z Nami! Wspólnie dostosujemy 
projekt! 



CO NAS WYRÓŻNIA?

Powierz swój apartament operatorowi wynajmu i czerp zyski z inwestycji, 
nie tracąc energii, ani czasu!

 Comiesięczny raport oraz 
rozliczenie z najmu,

 Stały kontakt z naszym 
pracownikiem odpowiedzialnym 

za powierzone Mieszkanie,
 Nadzór lokalu oraz drobne 

naprawy konserwatorskie. 

Oferujemy panel 
dostępu dla właściciela

umożliwiający monitorowanie 
przebiegu obłożenia 
powierzonego lokalu.

Kompleksowy zakres działao,
10 lat doświadczenia, 
Możliwość korzystania z 

apartamentu przez właściciela w 
dogodnym dla  niego terminie.
 Jasne zasady, pełen 

profesjonalizm.



NASZA OFERTA ZAWIERA: 

WYSOKI STANDARD USŁUG
Całorocznie świadczymy kompleksową obsługę
najmu zarówno krótkoterminowego jak i
długoterminowego, dzięki czemu roczna stopa
zwrotu z inwestycji sięga nawet do 10% wartości
Nieruchomości.

PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ GOŚCI
Zadowolenie naszych Gości jest dla nas
priorytetem, zatem przywiązujemy ogromną
wagę do obsługi przed przybyciem Gości oraz w
trakcie jego trwania. Staramy się spełnić każde
prośby, nawet te niestandardowe,

DOSTĘP 24H/DOBĘ/7 DNI W TYGODNIU:
przyjmujemy rezerwacje on-line. Zarówno przez
potale sprzedażowe jak i naszą stronę
internetową.

KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ
Zdajemy sobie sprawę jak ważna jest czystość
oraz funkcjonalność apartamentów, dlatego
posiadamy wykwalifikowanych pracowników
dbających o porządek, stosujemy najwyższej
jakości środki chemiczne, a także prowadzimy
karty techniczne lokali.

SZEROKI ZAKRES DZIAŁAO 
MARKETINGOWYCH
Reklama jest dźwignią handlu, dlatego też
prowadzimy aktywne kampanie reklamowe
zarówno w Google AdWords jak również w
mediach społecznościowych.
Oferty pobytu w Paostwa apartamentach
umieszczane są na najważniejszych platformach
rezerwacyjnych. Staramy się dotrzeć do klientów
z całego świata.

NOWOCZESNA FORMA ZAKWATEROWANIA
W trosce o bezpieczeostwo wprowadziliśmy
możliwość zakwaterowania zdalnego, aby nasi
Goście czuli się wyjątkowo bezpiecznie.
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DOŁĄCZ DO NAS!
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Zuzanna Milewicz
Dział rezerwacji/ Asystent pośrednika
Tel. +48 533 330 435
Mail. zuzanna.milewicz@apartamentymierzeja.pl

Agata Żuchowska
Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta/ Marketer
Tel. + 48 530 330 964
Mail. marketing@ncnk.pl

Tomasz Stefaoski
Specjalista ds. zarządzania i obrotu nieruchomościami
Tel. +48 503 503 131
Mail. tomasz.stefanski@ncnk.pl

Nadmorskie Centrum Nieruchomości KOMPLEKS Tomasz Stefaoski

BIURO OBSŁUGI KLIENTA: 82-103 Stegna, ul. Gdaoska 25 

82-110 Kąty Rybackie, ul. Zalewowa 14, NIP 583-289-55-47

Skontaktuj się z NAMI!
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