BEZPIECZNA INWESTYCJA
NA NIEPEWNE CZASY

BEZPIECZNA INWESTYCJA
NA NIEPEWNE CZASY
ZASTANAWIASZ SIĘ, GDZIE ULOKOWAĆ SWOJE ŚRODKI FINANSOWE,
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W DEKPOL DEWELOPER POMOŻEMY CI PODJĄĆ TĘ DECYZJĘ.

Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę
mieszkań doskonale nadających się na wynajem, dzięki
którym wybór odpowiedniej ścieżki inwestowania nie
będzie już taki trudny.

Neo Jasień to realizowana w Gdańsku inwestycja Dekpol
Deweloper. Wyróżniaja się bliskością terenów zielonych,
rozwiniętą infrastrukturą handlowo-usługową w okolicy,
a także doskonałym dojazdem do centrum miasta.
Mieszkania są komfortowe i funkcjonalne – odpowiadają
na potrzeby mieszkańców na każdym etapie życia, przez
co idealnie nadają się na wynajem długoterminowy.
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ROSNĄCY POPYT

Stale zwiększający się popyt na długookresowy wynajem

Z

drugiej

strony

aktualna

sytuacja

stworzyła

dużą

mieszkań zauważalny był już od kilku lat, jednak 2022 rok

szansę dla inwestorów szukających lokali do zakupu

przyniósł w tej kwestii szereg nowych wyzwań. Rosnąca

z przeznaczeniem na wynajem. Kompleks Neo Jasień daje

inflacja, ograniczenie zdolności kredytowej oraz fala

możliwość nabycia własnego mieszkania w atrakcyjnej

migrantów ze wschodu sprawiły, że zapotrzebowanie

cenie, a przy tym gwarantują wysoki standard życia

ze strony najemców lokali jest ogromne. Wysoki popyt

i niezwykły komfort związany ze świetną lokalizacją.

skutkuje nie tylko trudnościami w znalezieniu właściwego

Nieruchomość będzie gotowa jeszcze w tym roku, dzięki

lokum na wynajem, ale także przekłada się na wzrost cen

czemu szybko zacznie na siebie zarabiać, przynosząc

najmu.

wymierne korzyści finansowe.
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WNĘTRZA
W PONADCZASOWYM
STYLU
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KOMPLEKSOWOŚĆ
USŁUG
NASZ PROFESJONALIZM PRZEJAWIA SIĘ W WIELU SPRAWNIE
PRZEPROWADZONYCH

INWESTYCJACH.

Wizja lokalna
i przedstawienie
indywidualnej
strategii najmu

Doradztwo
w kwestii
aranżacji wnętrza
na życzenie

Home staging,
sprzątanie

Profesjonalna sesja
fotograficzna

Stworzenie oferty
i skierowanie jej do
określonej grupy
docelowej

Marketing oferty
(portale, nasza strona
internetowa, media
społecznościowe)

Prezentacja lokalu
mieszkalnego
potencjalnym
najemcom

Przygotowanie
bezpiecznej umowy
najmu wraz z
protokołem przekazania
lokalu mieszkalnego

Przygotowanie
regulaminu najmu

Weryfikacja
najemcy

Obecność
przedstawiciela
przy podpisaniu umowy
właściciela z najemcą

Dwie inwentaryzacje
zdjęciowe w roku na
życzenie właściciela

OFERUJEMY

KOMPLEKSOWE USŁUGI – OD SPRZEDAŻY, PRZEZ WYKOŃCZENIE
„POD KLUCZ”, AŻ PO ZARZĄDZANIE NAJMEM. DECYDUJĄC SIĘ NA
NASZĄ OFERTĘ, OTRZYMUJESZ W PEŁNI PRZYGOTOWANE DO
WYNAJĘCIA MIESZKANIE ORAZ GWARANCJĘ, ŻE TRANSAKCJA
ZOSTANIE

PRZEPROWADZONA

SZYBKO,

BEZPIECZNIE

I BEZPROBLEMOWO.

POŚREDNICTWO
W ZNALEZIENIU
NA JEMCY

/ 08 /

/ 09 /

Biuro sprzedaży
ul. Pastelowa, Gdańsk
Czynne od poniedziałku
do piątku w godzinach
9:00 - 17:00

tel.: +48 500 299 464
e-mail: mieszkania@dekpol.pl
www.dekpolmieszkania.pl

