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Wrocław
Stolica dolnego śląska to obecnie najszybciej rozwijające się miasto w Polsce 

w sektorze biznesu i turystyki.

2,5 mln+ 242% 3-cie
turystów rocznie wzrostu wyszukiwań

noclegów względem
roku 2017

najczęściej 
odwiedzanie

miasto w Polsce

najszybciej rozwijające 
się miasto w Polsce



Kto jest naszym odbiorcą?
Dzięki przystosowaniu oferty do różnych typów odbiorców oferta będzie zawsze elastyczna i gotowa na zmiany 

koniunktury. Inwestycja dzięki temu będzie bezpieczna i odporna na zmiany rynku najmu.

Klienci biznesowi Turyści

Lokatorzy średnio- i długoterminowi

 � służbowe podróże

 � kontrakty z największymi wrocławskimi 

korporacjami takimi jak:

 � pobyty turystyczne krótkoterminowe

 � pobyty dla większych grup i rodzin

 � wynajem jako airbnb

 � goście pobliskiego centrum weselnego

 � zagraniczni i polscy pracownicy na kontraktach terminowych

 � pracownicy tymczasowi

 � polscy i zagraniczni studenci

 � lokatorzy przejściowi (remonty, przeprowadzki, przyjezdni)



Jak dywersyfikujemy portfel?
Operator wynajmować będzie apartamenty dla 3 największych grup odbiorców 

uzyskując w ten sposób maksymalnie możliwe obłożenie w skali całego roku.
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Najem długoterminowy

TuryściBiznes Biznes



Jak to działa?
Głównym założeniem inwestycji Marina Apartments jest aby inwestor nie angażował się operacyjnie w opiekę nad 

nieruchomością a powierzył ją od początku do końca doświadczonemu operatorowi. Operator zaprojektuje, wykończy, 

wyposaży i będzie profesjonalnie zarządzał obiektem jako całością dbając o jak najwyższe zyski.

Umowa 
przedwstępna

Podpisanie umowy 
wykończeniowej i 

operatorskiej

Odbiór lokali 
i ksiąg wieczystych 
(każdy lokal posia-
da własną wydzie-

loną księgę)

 Uruchomienie 
obiektu Marina 

Apartments

Comiesięczne 
wypłaty czynszu

Wykończenie oraz wypo-
sażenie lokali oraz stwo-
rzenie obiektu
- 
(identyfikacja graficzna, 
strona internetowa, model 
sprzedaży, strategia mar-
ketingowa)

80% zysku obiektu
(20% prowizji dla operatora)

wysokość udziału lokalu

wysokość wszystkich udziałów obiektu
x

10 dni 

10-ty dzień miesiąca 
- raport miesięczny z 

wynajmu

15-ty wypłata 
czynszu dla 
właściciela

5 dni 

luty styczeń

Jak liczymy comiesięczny czynsz?

Czynsz jest wypłacany co miesiąc:



Ile będzie zarabiać obiekt w skali roku?
Marina Apartments dzięki wysokiej dostępności oferty oraz uniwersalności swojego produktu dotrze do możliwie jak 

największej liczby odbiorców i uzyska wysokie ponad 75% obłożenie.

75%

40.000+

obłożenie

10.000+ 2.000+ 30% 30%
sprzedanych 

dób hotelowych 
rocznie

pobytów 
rocznie

wynajmów
tymczasowych

i stałych

tańszy serwis 
sprzątający 
dzięki skali

tańsze pranie 
i maglowanie 

dzięki skali
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Miesięczne zyski

Widoczne kalkulacje są symulacją 

zysku obiektu składającego się ze 150 

apartamentów od 22 do 63 m2 w 6 

różnych typach. 

Niniejsza symulacja oparta jest na 

wynikach podobnych obiektów o przy-

bliżonym standardzie wykończenia, 

lokalizacji oraz udogodnieniach.

zysk roczny obiektu: 4.685.017,54 PLN
średni miesięczny zysk obiektu: 390.418,13 PLN



Jakie są najważniejsze cechy lokalizacji?
Lokalizacja inwestycji Apartamenty Marina znajduje się tuż nad Odrą z pięknym widokiem, w spokojnej okolicy, 

jednocześnie w samym centrum Wrocławia. Lokalizacja to nie wątpliwie jeden z najlepszych atutów tych 

apartamentów.

Rynek

Uniwersytet

ZOO

Politechnika

Hydropolis

Restauracja 
Wodnik

(śniadania dla gości)

Dworzec



Typy apartamentów

1 sypialnia

średnia cena brutto za dobę: 219,00 zł 

obłożenie: 75%

prowizja operatora: 20%

stawka VAT:8%

Miesięczny zysk 
netto właściciela:  

Kawalerka

średnia cena brutto za dobę: 163,29 zł 

obłożenie: 75%

prowizja operatora: 20%

stawka VAT:8%

Miesięczny zysk 
netto właściciela:  

2 sypialnie
+pokój dzienny
średnia cena brutto za dobę: 261,86 zł 

obłożenie: 75%

prowizja operatora: 20%

stawka VAT: 8%

Miesięczny zysk 
netto właściciela:  

2 sypialnie
+widok na rzekę
średnia cena brutto za dobę: 304,71 zł 

obłożenie: 75%

prowizja operatora: 20%

stawka VAT: 8%

Miesięczny zysk 
netto właściciela:  

2 483,64 zł

1 846,76 zł

 3 055,47 zł

3 571,53 zł

43m2

23m2

61m2

63m2

3.57 m²
Przedp. z aneks.

A.1.7.1

2.80 m²

A.1.7.2

16.25 m²
Pokój

A.1.7.3

5.29 m²
Balkon
A.1.7.4

KO

A12 (A.1.7)

O
K

KO G B22 (B.3.1)

5.77 m²
Przedpokój

B.3.1.1

3.28 m
²

B.3.1.2

23.49 m²
Salon z aneksem

B.3.1.3

9.87 m²
Pokój

B.3.1.4

3.98 m²
Balkon
B.3.1.5

KO KO

B16 (B.2.2)

9.92 m²
Przedpokój

B.2.2.1

26.54 m²
Salon z aneksem

B.2.2.3

10.29 m²
Pokój

B.2.2.5

9.06 m²
Pokój

B.2.2.4

3.93 m²

B.2.2.2

5.71 m²
Balkon
B.2.2.6

10.14 m²
Przedpokój

D.3.3.1

10.44 m²
Pokój

D.3.3.2

8.52 m²
Pokój

D.3.3.3

29.02 m²
Salon z aneksem

D.3.3.4

4.23 m²

D.3.3.5

9.91 m²
Balkon
D.3.3.6

KO KO

D24 (D.3.3)

D2
5 (

D.3
.4)



Typy apartamentów

1 sypialnia

średnia cena brutto za dobę: 189,00 zł

obłożenie: 75%

prowizja operatora: 20%

stawka VAT: 8%

Miesięczny zysk 
netto właściciela:  

1 sypialnia 
+ widok na rzekę
średnia cena brutto za dobę: 261,86 zł 

obłożenie: 75%

prowizja operatora: 20%

stawka VAT: 8%

Miesięczny zysk 
netto właściciela:  

2189,80 zł 
 3129,63 zł

29m243m2

O
K

KO G B22 (B.3.1)

5.77 m²
Przedpokój

B.3.1.1

3.28 m
²

B.3.1.2

23.49 m²
Salon z aneksem

B.3.1.3

9.87 m²
Pokój

B.3.1.4

3.98 m²
Balkon
B.3.1.5

K O

B19
 (B.

2.5
)

B21
 (B.

2.7
)

B20 (B.2.6)

2.31 m²
Przedpokój

B.2.6.1

9.27 m²
Pokój

B.2.6.3

2.99 m²

B.2.6.4

3.98 m²
Balkon
B.2.6.5

14.71 m²
Salon z aneksem

B.2.6.2



Jak będzie wyglądać aranżacja wnętrza?
Wnętrze apartamentów będzie zaprojektowanie nowocześnie a jednocześnie z zachowaniem wytonowanych 

kolorów aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Goście będą czuć się jak w domu a profesjonalnie 

przemyślany projekt zapewni zadowolenia klientów. Naszymi odbiorcami jest klasa średnia wymagająca wygody, 

dobrego stosunku ceny do jakości, nowoczesnego designu i podwyższonego standardu.



Jakie są główne 
zalety obiektu?

w pełni zautomatyzowany obiekt 
dzięki elektronicznym zamkom SmartPorter 

lokalizacja w samym centrum

widok na rzekę i spokojna okolica

wysoki standard wykończenia

wiele typów apartamentów

w pełni wyposażone apartamenty z kuchnią

parking podziemny

pobyt ze śniadaniem

ponad 500 miejsc noclegowych



Jakie doświadczenie ma operator?
IVANISHVILI to doświadczony szybko rozwijający się wrocławski operator najmu który posiada ponad 150 

apartamentów hotelowych i mieszkalnych w całym Wrocławiu. Ich lokale charakteryzują się nowoczesnym 

design’em, pełną automatyzacją dostępu za pomocą elektronicznych zamków oraz wysoką jakością obsługi gości.

Q17 Apartments
ul. Kuźnicza 17-19

Apartmenty InVia
ul. Przyjaźni 16

Nowa Papiernia
ul. Kościuszki 142



Jaki jest zakres usług operatora?
Operator w zakresie swoich usług wykona wszystko począwszy od zaprojektowania apartamentów, będzie 

nadzorował ich wykończenie oraz wyposażenie a następnie będzie rzetelnie zarządzał najmem z wykorzystaniem 

własnego serwisu sprzątającego, technicznego oraz recepcji. Operator ma za zadanie pełnić rolę inwestora 

zastępczego i reprezentować właściciela nieruchomości w pełnym zakresie związanym z lokalem.

aranżacja wnętrza

strona 
internetowa obiektu

serwis sprzątający 
i techniczny

nadzór realizacji

uruchomienie
obiektu

własna zdalna 
recepcja

odbiór lokali

kompleksowe zarządzanie
najmem krótko-, średnio-

i długoterminowym

identyfikacja graficzna
obiektu

profesjonalna sesja 
zdjęciowa



Marina Apartments
Na Grobli 20, Wrocław
operator IVANISHVILI

Jakub Ivanishvili
Operator
+48 793 99 66 98
www.ivanishvili.pl 
biuro@ivanishvili.pl

przygotowano przez:
Ivanishvili Sp. z o.o. 
pl. Powstańców Śląskich 16 
53-334 Wrocław 
NIP: 8971826327 
REGON: 364919793 
KRS: 0000622597 


