Inwestuj bez ryzyka
w systemie condo
Invest without risk
in condo system

Łączymy sprzeczności...
We fuse diﬀerences...

www.arche.pl

Kup apartament i zarabiaj!
Zakup apartamentu hotelowego jest znakomitą alternatywą dla zakupu
mieszkania lub lokalu usługowego na wynajem. Jest zyskowniejszy niż
pieniądze złożone na lokacie bankowej. Nabywasz prawo własności do
apartamentu w hotelu. Jednocześnie podpisujesz z zarządcą hotelu ARCHE wieloletnią umowę najmu, zapewniającą comiesięczne zyski.
Zarabiasz cały rok, niezależnie od obłożenia Twojego apartamentu.
Nieruchomości hotelowe wciąż zyskują na wartości. W każdej chwili
możesz korzystnie sprzedać apartament na wolnym rynku. Możesz
korzystać ze swojego pokoju przez dowolny okres.
Przygotowanie i wyposażenie apartamentów, zarządzanie, promocja,
pozyskanie i obsługa gości hotelowych – to wszystko bierzemy na siebie.
Jesteśmy profesjonalnym operatorem hotelowym ze sprawdzoną kadrą
menadżerską. Zapewniamy zysk w wysokości 5% przez pięć lat i prawo
pierwokupu po 5 latach (dotyczy inwestycji Arche Hotel Poloneza oraz
apartamentów w domkach na terenie Pałacu i Folwarku Łochów).
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Wykres przedstawia miesięczny przychód netto na 1m² oraz procentowe obłożenie
Hotelu Puławska Residence, na przestrzeni lat 2011 - 2017.
The ﬁgure shows monthly net proﬁt of 1 m² and the percentage of the Hotel Puławska
Residence occupancy from 2011 to 2017.

Buy an apartment and earn money!
The purchase of a hotel apartment is a great alternative to buying a ﬂat or
rental premises. It is more proﬁtable than money deposited on a bank
deposit. Acquire ownership of an apartment in a hotel. At the same time,
you sign a long-term lease agreement with the manager of the ARCHE
hotel, providing monthly proﬁts. Earn money the whole year round,
regardless of the occupancy of your apartment.
Hotel properties are still gaining in value. You can sell your apartment on
the open market at any time. You can use your room for any period of time.
Arrangement and furnishing of the suits, management, promotion,
obtaining and servicing of the hotel guests – we provide all these services.
We are a professional hotel operator with a proven management staﬀ. We
guarantee proﬁt of 5% during ﬁve years and the right of pre-emption
a er ﬁve years (investment of Arche Hotel Poloneza and suites in
guesthouse on the Palace and The Manor Farm Łochów).

Jasne zasady, pewny zysk!
W 2017 roku Hotel Puławska Residence zarządzany przez ARCHE od 2011
roku, osiągnął przychód w wysokości 102 zł za m² miesięcznie, co daje
rentowność na poziomie 12% w skali roku. (Do wyliczeń została przyjęta
średnia cena zakupu apartamentu 10 500 za m² netto).

Clear rules, reliable proﬁt!
In 2017 Hotel Puławska Residence Hotel, managed by ARCHE since 2011,
raised revenue of 102 PLN per square meter monthly, which gives 12%
yield on the year basis. (The calculation was made according to an
average price of a suite purchase – 10,500 PLN per square meter net).
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Dlaczego warto?
transparentne zasady biznesu
inwestycja bezobsługowa
dobra lokalizacja
pewność i doświadczenie
własność gruntu

Why do it?
transparent business rules
service-free investment
good location
conﬁdence and experience
ownership of the land
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