
Twój operator wynajmu na Mierzei Wiślanej!

www.apartamentymierzeja.pl



Firma Nadmorskie Centrum
Nieruchomości KOMPLEKS istnieje
na rynku od 2010 roku jako operator
zarządzający wynajmem prywatnych
apartamentów. Świadczymy pełen
zakres usług na każdym etapie
Inwestycji - od wyboru odpowiedniej
lokalizacji, poprzez doradztwo w
procesie aranżacji wnętrza, po
profesjonalne i efektywne
zarządzanie powierzonym Lokalem.

Jako lokalna firma w swojej ofercie
posiadamy ponad 150 Apartamentów
zlokalizowanych na Mierzei Wiślanej.
To co nas wyróżnia to indywidualne
oraz elastyczne podejście do
naszych klientów oraz pełne
zaangażowanie w proces wynajmu
Apartamentu.

ZARABIAJ

WYPOCZYWAJ

INWESTUJ

www.nieruchomosci.ncnk.pl



Nowoczesne podejście oraz podejmowane działania marketingowe pozwalają nam
dotrzeć do szerokiej rzeszy klientów zarówno w Polsce jak i za granicą. Nasza firma

współpracuje z wieloma prestiżowymi portalami turystycznymi, zapewniając tym samym

najwyższe obłożenie oraz wysokie zyski z wynajmu.

Wieloletnie doświadczenie w branży wynajmu pozwala nam sprostać wymaganiom

naszych Gości oraz zagwarantować najwyższy standard świadczonych usług.

DLACZEGO NCNK ?

Działamy na jasnych zasadach!



CO NAS WYRÓŻNIA?

Kompleksowy 
zakres działao,

10 lat 
doświadczenia, 
Możliwość 
korzystania z 

apartamentu przez 
właściciela w 
dogodnym dla  
niego terminie.

 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

Jasne zasady!  
Największe 

doświadczenie!



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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TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ!



INNOWACYJNY PANEL WŁAŚCICIELSKI!

Panel właścicielski umożliwia bieżącą kontrolę obłożenia apartamentu,
raportów finansowych jak również pozwala na zablokowanie własnego lokalu
w wybranym przez siebie terminie. Panel połączony jest bezpośrednio z
programem rezerwacyjnym firmy, dzięki czemu informacje w nim zawarte są
aktualne.



CONSULTING

 wyboru najlepszej oferty dostosowanej do budżetu i potrzeb Klienta
 pomocy w negocjacjach prowadzonych z deweloperem 
 sprawdzenie stanu technicznego Apartamentu
 wyboru najlepszej oferty finansowania 
 możliwości podatkowych
 doboru odpowiedniego wyposażenia Apartamentu
 usług związanych z wykooczeniem 

Zakup Apartamentu pod wynajem i powierzenie go operatorowi jest jedną z
najbezpieczniejszych form Inwestycji nadwyżki kapitału. Ogólna sytuacja
światowa wpływa tylko i wyłącznie na korzyść polskiej branży wynajmu
wakacyjnego, zatem Inwestycja w Apartamenty pod wynajem jest
zdecydowanie lepszą alternatywą inwestycyjną , niż umieszczenie środków
pieniężnych na lokatach bankowych czy obligacjach. Sprawne i efektywne
zarządzanie decyduje o bezpieczeostwie ulokowania kapitału. Nasze
doświadczenie i znajomość rynku pozwala na doradztwo w zakresie :

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE!



Agnieszka Baoka
Koordynator działu rezerwacji
Tel. +48 536 330 023
Mail. Agnieszka.banka@apartamentymierzeja.pl

Zuzanna Milewicz
Dział rezerwacji/ Asystent pośrednika
Tel. +48 533 330 435
Mail. zuzanna.milewicz@apartamentymierzeja.pl

Paulina Szymaoska
Dział rezerwacji/ Obsługa klienta
Tel. +48 533 330 895
Mail.paulina.szymanska@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!


