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DLACZEGO OPŁACA SIĘ POWIERZYĆ
MIESZKANIE PROFESJONALISTOM?

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE NAJMEM.

Inwestowanie w nieruchomości jest obecnie jedną z najbardziej opłacalnych inwestycji. Wynajem miesz-
kań w Gdańsku opłaca się przede wszystkim z uwagi na napływ zagranicznych turystów. Posiadasz 
nieruchomość i chciałbyś czerpać z niej stałe zyski w bezpieczny i wygodny sposób? Zapoznaj się z 
naszą ofertą i przekonaj, czemu warto nam zaufać.

Właściciele mieszkania na gdańskiej starówce mają możliwość bezpośredniego wynajęcia lokum, jednak 
muszą liczyć się z szeregiem formalności do spełnienia oraz z typowymi problemami dla tego rodzaju 
inwestycji (np. spóźniający się goście, naprawa ewentualnych zniszczeń, niespodziewane wypowie-
dzenie najmu czy nieuczciwi najemcy). Alternatywną formą inwestowania w nieruchomości jest 

powierzenie mieszkania firmie, która w profesjonalny sposób zajmuje się krótkoterminowym 
wynajmem. Stały miesięczny dochód pasywny, bezpieczeństwo inwestycji oraz wygoda to główne 
zalety takiego rozwiązania. Wybierając firmę do zarządzania wynajmem w Gdańsku, należy dokonać 
przemyślanego wyboru. Zaufanie to podstawa powodzenia inwestycji.

Z A U F A N I E  T O  P O D S TA W A  P O W O D Z E N I A  I N W E S T Y C J I
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DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ?

BEZPIECZEŃSTWO, PROFESJONALIZM I WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG.

NORDBYHUS to rodzinna firma z długoletnim doświadczeniem w zarządzaniu wynajmem, która nasta-
wiona jest na najbardziej dochodowe rynki skandynawskie. Przedsiębiorstwo istnieje od 2016 roku i 
cieszy się ponadprzeciętnymi opiniami zarówno gości, jak i właścicieli mieszkań. Firma NORDBYHUS 
posiada ugruntowaną pozycję na rynku, której nie były straszne nawet trudne czasy związane z pande-
mią. Posiadamy bogate doświadczenie w profesjonalnym zarządzaniu nieruchomościami. Od wielu lat 
prowadzimy czarter jachtów w Przystani Rezydentów 180S na Mazurach przy pięciogwiazdkowym 
hotelu Mikołajki.

Stale powiększające się grono powracających gości, nacisk na wysoką jakość sprzątania obiektów oraz 
dostępność w największych kanałach sprzedaży stawia firmę NORDBYHUS na czele gdańskich przed-
siębiorstw w branży zarządzania nieruchomościami. Kluczowym argumentem przemawiającym za 
wyborem NORDBYHUS jest uczciwość i rzetelność – te oto wartości stawiamy sobie na pierwszym 
miejscu, zdając sobie sprawę, że u podstaw prawdziwego sukcesu leży zaufanie. 
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WYSOKIE ZYSKI ZE SPRZEDAŻY
ZAGRANICZNEJ.

Współpraca z NORDBYHUS jest 
przede wszystkim wysoko opła-
calna. Z roku na rok notujemy 
wzrost zysków, dlatego jeste-
śmy otwarci na powiększanie 
naszej bazy noclegowej o kolej-
ne apartamenty. Znaczną część 
dochodów stanowią zagraniczni 
goście z uwagi na nasze ukierun-
kowanie na rynki skandynaw-
skie.

Ponadto, posiadamy liczne 
kanały sprzedaży online na 
zagranicznych serwisach. Nasze 
apartamenty sprzedawane są na 
całym świecie. Posiadamy w 
ofercie pakiety usług (nocleg 
plus przelot samolotem), które 
dostępne są w biurach sprzedaży 
stacjonarnej, m.in. w Stanach 
Zjednoczonych i w Australii. 

Korzystamy z profesjonalnych 
narzędzi dla sieci hotelowych do 
zarządzania ceną i obłożeniem, 
dzięki czemu generujemy 
wyższą sprzedaż, co wpływa na 
znaczne zyski dla właścicieli 
mieszkań.
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Goście zagraniczni: 75%

Goście krajowi: 25%

Goście zagraniczni pozostali: 30%

Finlandia: 25%

Norwegia: 15%

Szwecja: 15%

Dania: 15%



JAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA
Z NAMI I DLACZEGO SIĘ OPŁACA?

NAJLEPSZE LOKALIZACJE W MIEŚCIE.

Jako NORDBYHUS obsługujemy apartamenty 
znajdujące się w atrakcyjnych lokalizacjach 
Gdańska. Są to m.in. Chmielna Park, Angielska 
Grobla, Garden Gates czy Długa Grobla. Bliskość 
gdańskiej starówki i mnogość atrakcji w centrum 
miasta jest walorem zachęcającym turystów do 
skorzystania z usług naszej firmy. 

HOME STAGNING - PROFESJONALNE
PRZYGOTOWANIE MIESZKANIA.
Nawet mieszkanie o wysokim standardzie zostaje 
profesjonalnie zaaranżowane, aby naprawić 
drobne niedociągnięcia i uwypuklić walory 
lokum. Luksusowy wystrój wnętrza wpływa na 
komfort gości oraz podnosi wyniki sprzedaży. Im 
wyższy standard mieszkania, tym większa 
szansa, że odwiedzający ponownie zarezerwują 
apartament. Jako NORDBYHUS wiemy, jak przy-
gotować mieszkanie, aby spełnić wymagania 
nawet najbardziej wymagających gości.

PROFESJONALNA SESJA
FOTOGRAFICZNA.
Aby mieszkanie zostało dostrzeżone przez gości, 
trzeba je umiejętnie przedstawić. Wysokiej jako-
ści zdjęcia odgrywają ogromną rolę, dlatego 
sesje fotograficzne naszych apartamentów 
powierzamy w ręce europejskiej sławy fotogra-
fa. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia oferowanych 
przez nas apartamentów, by przekonać się, że 
współpracujemy z profesjonalistami. 

STAŁY NADZÓR NAD MIESZKANIEM.

Powierzając nam swoją nieruchomość, właściciel 
uzyskuje pewność, że mieszkanie jest w dobrych 
rękach. Cieknący kran, zapchany odpływ czy 
przepalony bezpiecznik to już nasz kłopot. 
Zapewniamy wykonywanie bieżących napraw 
oraz stały nadzór konserwatora, by właściciel 
mieszkania nie musiał się tym przejmować. 

MIESZKANIE POD KONTROLĄ
WŁAŚCICIELA.
Właściciel mieszkania ma możliwość na bieżąco 
sprawdzać obłożenie obiektu oraz ceny sprzeda-
ży. Na koniec każdego miesiąca otrzymuje rozli-
czenie czynszu zawierające pełne dane o wyso-
kości zysku i sprzedaży w danym okresie. Wła-
ściciel może w każdej chwili wejść do mieszkania 
pod warunkiem, że nie jest ono aktualnie zajmo-
wane przez gości. Ponadto nasi partnerzy mają 
do wykorzystania 30 dni w ciągu roku, w trakcie 
których mogą wynająć mieszkanie swoje lub inne 
z naszej oferty bez ponoszenia opłat.

CZYSTOŚĆ NA NAJWYŻSZYM
POZIOMIE.
Dbanie o wysoki standard pomieszczeń to jeden 
z naszych priorytetów. Komfort gości przekłada 
się w prostej linii na znaczne zyski, dlatego o 
porządek dbamy jak mało kto. Wprowadziliśmy 
program „Safety first”, który polega na monito-
rowaniu czystości i jakości sprzątania. Zachowu-
jemy wysokie standardy sanitarne, aby goście 
czuli się swobodnie i bezpiecznie. Korzystamy ze 
środków czystości tylko najwyższej jakości. 
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JAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA
Z NAMI I DLACZEGO SIĘ OPŁACA?

NORWESKA JAKOŚĆ OBSŁUGI.

Nazwa naszej firmy nie bez powodu stworzona 
została w języku norweskim. Słowa „nord”, „by” 
oraz „hus” oznaczają kolejno: „północ”, „miasto” i 
„dom”. Kojarzący się ze Skandynawią spokój, 
przejrzystość i uczciwość są rodowodem naszej 
firmy. W języku norweskim funkcjonuje określe-
nie „det lille ekstra”, co w kontekście obsługi 
klienta, oznacza, że każdy nasz gość otrzymuje 
coś „wyjątkowego, dodatkowego”.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA GOŚCI.

Oprócz wynajmu apartamentu nasi goście mogą 
skorzystać z usług dodatkowych, takich jak 
transport na lotnisko luksusowymi samochoda-
mi marki Mercedes-Benz. Współpracujemy z 
restauracjami znajdującymi się w pobliżu 
naszych apartamentów, aby ułatwić odwiedzają-
cym korzystanie z oferty cateringowej. Nasz 
personel obsługuje gości w trzech językach (pol-
skim, angielskim i norweskim). 

INDYWIDUALNE POZYCJONOWANIE
MIESZKANIA.
Każde mieszkanie w ofercie jest indywidualnie 
pozycjonowane na naszej stronie internetowej 
oraz na platformach rezerwacyjnych (Booking.-
com, Airbnb, Expedia). Goście mają możliwość 
zarezerwowania w bezpośredni sposób wybra-
nego przez siebie apartamentu. 

Takie rozwiązanie sprzyja zarówno gościom, 
którzy otrzymują dokładnie to, czego oczekiwali, 
jak również jest uczciwe względem naszych part-
nerów. Nie ma zatem możliwości, że któryś z 
apartamentów zostanie pominięty, a decyzję o 
jego wynajęciu podejmie osoba z recepcji. 

Na naszej stronie internetowej oraz na platfor-
mach rezerwacyjnych każde z mieszkań jest 
indywidualnie przedstawione za pomocą zdjęć i 
opisów w trzech językach (polskim, angielskim i 
norweskim).
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PRZYKŁADOWA KALKULACJA.
ILE MOŻNA ZAROBIĆ NA WYNAJMIE MIESZKANIA W GDAŃSKU?

Przedstawiamy przykładową kalkulację sprzedaży i rozliczenia najmu z właścicielem apartamentu, która 
w klarowny sposób unaocznia zyski ze współpracy z NORDBYHUS. Wyliczenie zostało zestawione w 
porównaniu z ofertą konkurencji. 

KALKULACJA W UJĘCIU ROCZNYM PRZY ZAŁOŻENIU 100% ŚREDNIEGO ROCZNEGO OBŁOŻENIA W APARTAMENCIE.

NASZE ŚREDNIOROCZNE OBŁOŻENIE WYNOSI AŻ 70%

OBŁOŻENIE ROCZNE: 70%OBŁOŻENIE ROCZNE: 70%
OBŁOŻENIE   WŁAŚCICIEL   NORDBYHUSOBŁOŻENIE   WŁAŚCICIEL   NORDBYHUS

         70%              70%                30%
  53.375,00 ZŁ   37.362,50 ZŁ     16.012,50 ZŁ

KALKULACJA W UJĘCIU ROCZNYM PRZY ZAŁOŻENIU 70% 
ŚREDNIEGO ROCZNEGO OBŁOŻENIA W APARTAMENCIE.

KALKULACJA OFERTY KONKURENCYJNEJ PRZY ZAŁOŻE-
NIU 50% ŚREDNIEGO ROCZNEGO OBŁOŻENIA.

OBŁOŻENIE ROCZNE: 50%OBŁOŻENIE ROCZNE: 50%
OBŁOŻENIE   WŁAŚCICIEL     OPERATOROBŁOŻENIE   WŁAŚCICIEL     OPERATOR

         50%             70%                 30%
  38.125,00 ZŁ    26.687,50 ZŁ      11.437,50 ZŁ
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STYCZEŃ       LUTY      MARZEC         KWIECIEŃ       MAJ     CZERWIEC         LIPIEC       SIERPIEŃ     WRZESIEŃ     PAŹDZIERNIK       LISTOPAD       GRUDZIEŃ  
      31 DNI                    28 DNI             31 DNI                          30 DNI                   31 DNI               30 DNI                        31 DNI                    31 DNI                        30 DNI                               31 DNI                                 30 DNI                           31 DNI

   CENA            CENA         CENA                 CENA             CENA         CENA                CENA            CENA                CENA                     CENA                       CENA                  CENA
  150 ZŁ          150 ZŁ       150 ZŁ               150 ZŁ           250 ZŁ      250 ZŁ             350 ZŁ         350 ZŁ             250 ZŁ                  150 ZŁ                     150 ZŁ                150 ZŁ

 4650 ZŁ     4200 ZŁ   4650 ZŁ           4500 ZŁ     7750 ZŁ    7500 ZŁ         10850 ZŁ    10850 ZŁ        7500 ZŁ              4650 ZŁ                4500 ZŁ            4650ZŁ

RAZEM: 76.250,00 ZŁ
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SEZON
NISKI

MIESZKANIE 42m2 Z GARAŻEM W CENTRUM GDAŃSKA 
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Średnie obłożenie w poszczególnych miesiącach.
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NIESŁABNĄCE ZAUFANIE
DO NASZYCH USŁUG.

POZYTYWNE OPINIE GOŚCI I NIESŁABNĄCE ZAUFANIE DO NASZYCH USŁUG.

Znakomite opinie pozostawione przez naszych gości są najlepszym dowodem na wysoką jakość ofero-
wanych przez nas usług. Co roku otrzymujemy nagrodę Travellers Review Award za ponadprzeciętne 
uznanie gości na portalu Booking.com oraz status  Superhost na portalu Airbnb. Mamy stale powiększa-
jące się grono powracających gości. Z naszych usług korzystają osoby prywatne, obsługujemy także 
pobyty korporacyjne. Zadowolenie i uznanie gości jest dla nas wielkim wyróżnieniem. 

„Rewelacja, wszystkim bardzo polecam! Zatrzymałyśmy się w świetnie wyposażo-
nym apartamencie przy ul. Długie Ogrody 18 - nowe budownictwo, bliskość starów-
ki, miejsce parkingowe, rewelacyjna obsługa i kontakt z właścicielem. Krótko 
mówiąc, same superlatywy! Bardzo dziękujemy za wspaniały pobyt”.

          - Monika M.

„Położenie apartamentu – świetne. Obsługa na najwyższym poziomie - bardzo 
pomocna i sympatyczna. Klient jest dla nich naprawdę ważny. Wyposażenie apar-
tamentu i jego czystość nie pozostawia niczego do życzenia. Bardzo dziękujemy, 
spędziliśmy dzięki Wam kilka miłych dni w Gdańsku”

          - Anna M.

„Bardzo dogodna lokalizacja, apartament przestronny, jasny oraz czysty, bardzo 
gustownie urządzony. Pomimo późniejszego przyjazdu nie mieliśmy problemu z 
zakwaterowaniem. Obsługa bardzo miła i wyrozumiała. Serdecznie polecamy!”

          - Patrycja G.

Wynajem mieszkań to opłacalny i bezpieczny sposób inwestowania. Zarządzanie apartamentami w 
Gdańsku warto powierzyć specjalistom, dla których zaufanie i rzetelność względem naszych partnerów 
oraz zadowolenie gości stawiane są na pierwszym miejscu. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z 
konkretną ofertą współpracy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Telefon: +48 510 069 112
E-mail: info@nordbyhus.com
Strona Internetowa: nordbyhus.com
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