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Inwestycja polega na zakupie, na własność, nieruchomości mieszkaniowej i przekształceniu jej w

luksusowy apartament, przeznaczony na wynajem krótkoterminowy, zaprojektowany specjalnie z myślą o Gościach 

biznesowych. Nasza firma zarządza wszystkimi procesami, więc dochód jest całkowicie pasywny, a zwrot z

Inwestycji może przekroczyć 16% (w skali roku) na przestrzeni 5 lat.

Twoja Inwestycja

WBA INVESTMENTS koncentruje się na Gościach podróżujących służbowo, ponieważ aż 61% odwiedzających 

Warszawę, przyjeżdża w celach biznesowych, ponadto dysponują oni większym budżetem niż statystyczny turysta i 

wracają częściej, co umożliwia budowanie lojalności Klientów.

Model biznesowy

Nasze projekty zlokalizowane są w sercu warszawskiej dzielnicy biurowej na Mokotowie, gdzie w

promieniu kilometra, swoje siedziby mają setki międzynarodowych korporacji – cel przyjazdu

większości podróżujących służbowo.

Lokalizacja



WBA INVESTMENTS ZROBI WSZYSTKO ZA CIEBIE

W zależności od budżetu 
oferujemy 3 warianty Inwestycji

3. UMEBLOWANIE I DEKORACJA

4. MARKETING

5. BIEŻĄCE UTRZYMANIE

6. RAPORT FINANSOWY

1. WYBIERZ SWOJĄ INWESTYCJĘ

2. WYKOŃCZENIE I ADAPTACJA

Wybrany przez Ciebie apartament, 

przygotowywany jest niezwłocznie 

do wynajmu, przez zespół naszych 

specjalistów

Każdy obiekt jest intensywnie 

promowany na wielu platformach 

rezerwacyjnych oraz bezpośrednio

wśród okolicznych korporacji

Zapewniamy stałe utrzymanie 

czystości i sprawności 

apartamentów

Inwestor co miesiąc otrzymuje 

sprawozdanie dotyczące 

osiąganych przychodów z 

wynajmu

Wszystkie apartamenty otrzymują 

pełne wyposażenie i ujednolicony 

wystrój, zgodnie ze standardem 

WBA INVESTMENTS



Witaj w modelowym
apartamencie WBA

Apartamenty WBA mają takie same 
wyposażenie, dostosowane do układu
danego mieszkania, z zachowaniem
jednolitego stylu i wyglądu w całej naszej
sieci

Osobny Gabinet (apartament 3-pokojowy) 

wyposażony jest w biurko, fotel biurowy, 

połączenie z telewizorem, drukarką 

laserową, klimatyzację, a także rozkładaną 

sofę umożliwiającą przeobrażenie w 

dodatkową sypialnię



Trzy warianty Inwestycji

1.Standardowy Apartament Biznesowy (2 pokoje) 

cena z wykończeniem od 785,000 PLN

2. Luksusowy Apartament Biznesowy (3 pokoje) 

cena z wykończeniem od 935,000 PLN

3. Współwłasność Luksusowego 

Apartamentu Biznesowego (3 pokoje) cena 

z wykończeniem od 95,000 PLN

Zwrot z Inwestycji może przekroczyć 14%

Zwrot z Inwestycji może przekroczyć 16%

Zwrot z Inwestycji może przekroczyć 12%



Dlaczego Twoja Inwestycja 

WBA INVESTMENTS 
Ponieważ Klienci preferują:

• Nowoczesne budynki mieszkalne

• Dogodną lokalizację

• Luksusowe, przestronne apartamenty

• Obiekty w pełni klimatyzowane

• Specjalne wyposażenie do pracy z domu

• Dedykowane usługi dodatkowe

Rezultat to wysokie obłożenie 

obiektów, co zapewnia atrakcyjną 

rentowność Inwestycji

wyróżni się spośród innych i odniesie sukces?



Więcej informacji znajdziesz 

na naszej stronie internetowej:

www.wbainvestments.com


