
Jak więcej zarabiać 
dzięki inwestowaniu w 

nieruchomości?



To co mam robić?



Krok 1

● Panika i pośpiech to najgorsi 
doradcy

● Bufor gotówkowy - np. 10%
● Poduszka finansowa (min 6mcy)



Krok 2

Pamiętaj, że nie wszystko zależy 
od tego co posiadasz...



Krok 3

buduj portfel M2 i M3 na 
wynajem



Dlaczego warto inwestować w nieruchomości?

● wysokie bezpieczeństwo (pod warunkiem 
odpowiedniego zakupu i dobrej weryfikacji najemców)

● unikalne połączenie ochrony zainwestowanego 
kapitału przed inflacją wraz z regularnymi przepływami 
finansowymi

● wysoka trwałość
● dobra ochrona prawna - księga wieczysta
● unikalne korzyści podatkowe (5l, 8,5%)
● służy i pomaga ludziom - jest podstawową potrzebą 

bytową



Obiecałem powiedzieć jak uzyskać zwrot z 
inwestycji 15.000 zł bez doglądania, jeżdżenia i 

szukania najemców?

oto sposób:



a może to opcja dla Ciebie...?

• I,II,III, IV i V etap budowy Osiedla 
Zamysłów zakończył się 
sukcesem sprzedażowym

• propozycja dotyczy sprzedaży 
mieszkań z etapu VI, którego 
budowę planujemy rozpocząć 
do 3 miesięcy

• do tej pory wybudowaliśmy w tej 
lokalizacji 67 mieszkań

• 43 mieszkania zostały zakupione 
w celu ich wynajęcia. Inwestorzy 
uzyskują stopę zwrotu w 
przedziale 6-8% w skali roku









układ mieszkań i metraż idealny do najmu, 
budynek z windą



budujemy pod klucz z kompleksową 
aranżacją terenu



Atuty oferty

● w zależności od uzyskanego czynszu stopa 

kapitalizacji powinna znaleźć się w przedziale 6-7%



Atuty oferty

● Jesteśmy w stanie zapewnić usługę 
kompleksowego zarządzania najmem wraz z 
selekcją najemcy, pobraniem i rozliczeniem 
czynszu. Dzięki temu inwestor może traktować ten 
zakup jako inwestycję kapitałową bezobsługową -
 nie wymagającą nakładów pracy.



Parametry finansowe
mieszkanie 39,76m2

Cena zakupu 229 415,20 zł

kuchnia z AGD 17 700,00 zł

klimatyzacja 4 500,00 zł

garaż wolnostojący 21 000,00 zł

rabat pakiet premium 
(garaż, klimatyzacja, 
kuchnia) -5 000,00 zł

272 615,20 zł
cena po 
rabacie 267 615,20 zł

6,14%
stopa zwrotu z uwzględnieniem potencjalnego pustostanu i 
opłaty za zarządzanie

roczny czynsz po opodatkowaniu ryczałtem 8,5% - 15 026 zł
stopa zwrotu - 6,14% 



Podsumowanie

● proponujemy najbardziej pożądane mieszkania na 
rynku najmu w bardzo atrakcyjnej cenie

● trafność lokalizacji potwierdza sukces pierwszych 5 
etapów budowy osiedla

● nasza firma skupia się na obsłudze inwestorów na 
rynku nieruchomości, ponad 60% naszych nieruchomości 
kupują osoby, które planuje je wynajmować

● ta forma inwestycji daje potencjalną możliwość łatwego 
wyjścia z niej w przyszłości (np. sprzedaż pojedynczych 
mieszkań)
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wypełnij ankietę

https://app.getresponse.com/survey.html?u=S9eU&survey_id=431105


Mała prośba - napisz nam proszę 
opinie o tym szkoleniu 

https://fibradream.pl/opinie 

https://fibradream.pl/opinie

