
Masz tak wiele możliwości. 
MMożesz cieszyć się swoim domem lub 
apartamentem z rodziną i przyjaciółmi. 
Możesz przenieść się tu na jakiś czas, 
żeby zakosztować zupełnie innego życia, 
z dala od zgiełku i przytłaczającej 
cywilizacji. 

ZOSTAŁEŚ SZCZĘŚLIWYM 
POSIADACZEM SWOJEGO 
KAWAŁKA RAJU NA 
ZANZIBARZE.



Oferta jest skierowana 
do Właścicieli willi 
i apartamentów:

A co jeśli postanowisz 
wykorzystać swój lokal 
inwestycyjnie?



W ofercie znajduje się:

Na podstawie doświadczenia 
zdobytego na Zanzibarze, możemy 
zaoferować kompleksową obsługę 
najmów na podstawie umowy 
zz Właścicielem o dłuższym lub krótszym 
czasie obowiązywania. Usługa jest 
skonstruowana w taki sposób, że 
Właściciel lokalu nie odczuwa ogromnej 
ilości pracy, którą należy wykonać przy 
wynajmie.  

ZAKRES 
DZIAŁANIA



W trosce o jak największe obłożenie apartamentów i willi oraz zadowolenie 
naszych klientów prowadzimy szeroko zakrojone działania marketingowe:
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DZIAŁANIA 
MARKETINGOWE I PR



•  Nasz personel doskonale zna Mystique, jego 
charakter i parametry techniczne,

•  Dysponujemy bieżącym kontaktem do służb 
technicznych, co gwarantuje najszybszą reakcję, 
bezpieczeństwo i odpowiednie funkcjonowanie osiedla 
oraz poszczególnych lokali,

•  •  Korzystamy z najlepszych lokalnych pralni utrzymując 
jakość pościeli i ręczników na najwyższym poziomie,

•  Koszty marketingu, portali internetowych są po 
naszej stronie.

CO NAS RÓŻNI 
OD INNYCH?
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CO GWARANTUJEMY?
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Oczekiwany roczny 
zwrot z inwestycji (ROI) 
 

Założone obłożenie 
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•  Szczyt = styczeń, sierpień i grudzień

•  Niski = maj i czerwiec

•  Średni = kwiecień, wrzesień, październik

•  •  Wysoki = luty, marzec, lipiec, listopad
 



55%dochodu dla właściciela
 

45% dla operatora
 

•  Czas trwania umowy minimum 
6 miesięcy - możliwość przejścia na 
umowę długoterminową w dowolnym 
momencie 

•  7 dni pobytu inwestora w ramach 
umowy z wyjątkiem szczytu sezonu

•  10% zniż•  10% zniżki na zakwaterowanie poza 
basenem inwestora 

•  Rozliczenie zysku co kwartał trwania 
umowy

Uwaga: Ta oferta będzie dostępna od 
7 miesiąca działania projektu Mystique.

WYNAJEM 
KRÓTKOTERMINOWY
MIN. 6 MIESIĘCY

65% dochodu dla właściciela
 

35% dla operatora
 

•  Czas trwania umowy minimum 
24 miesiące

•  30 dni pobytu inwestora w roku (w tym 
7 dni w sezonie) 

•  25% zniżki na zakwaterowanie poza 
basenem inwestora

•  •  Rozliczanie zysku co kwartał czasu 
trwania umowy

WYNAJEM 
DŁUGOTERMINOWY 
MIN. 24 MIESIĄCE

Niezależnie od warunków umowy (krótkiej lub długiej) operator pokrywa 
wszystkie, dość pokaźne koszty całej działalności Marketingu & PR.



Operator będzie działał jako 
przedstawiciel Wspólnoty Właścicieli 
zwanego OA, którego wdrożenie jest 
wymogiem prawnym Ustawy 
o Kondominium Zanzibaru.  W tej roli 
operator zostanie również przydzielony 
do zarządzania budżetem OA. 

OOperator będzie rekrutował, zarządzał 
i monitorował pracę partnerów 
serwisowych i zespoły na miejscu, aby 
zapewnić konserwację i utrzymanie 
wszystkich wspólnych obiektów 
i obszai obszarów, takich jak recepcja, 
komunikacja, parkingi, baseny, i inne 
pomieszczania ogólnodostępne.   

Operator wdroży również zestaw zasad 
dotyczących funkcjonowania osiedla, 
aby stale utrzymywać bezpieczeństwo 
i jai jakość na osiedlu i zapewnić spokój 
jego mieszkańców. 



Krótko- i długoterminowe wynajem nieruchomości wakacyjnych wymaga od Właściciela 
znacznego zaangażowania czasu potrzebnego na promocję lokalu – szczególnie na początku 
działalności. Oferowanie apartamentu lub willi jako alternatywy dla hotelu wiąże się 
z oczywistą potrzebą zachowania odpowiedniego standardu, czystości i doposażenia lokalu. 
Wypełnianie wszystkich zobowiązań związanych z tego typu wynajmem wymaga wyjątkowo 
dobrej organizacji pracy oraz skrupulatności i konsekwencji. 

ZARZĄDZANIE 
NIERUCHOMOŚCIAMI 
NA WYNAJEM OPERATOR

Co robi Operator?



•  Przewietrzenie lokali i zapewnienie 
odpowiedniej temperatury

•  Kontrola działania baterii umywalkowych 
i prysznicowych oraz toalet

•  Testowanie włączników światła i gniazd

•  Test AC 

•  •  Kontrola ścian na okoliczność ochrony 
przed pleśnią i grzybem

•  Testowanie elektrycznych urządzeń 
kuchennych

•  Kontrola sprzętu RTV i AGD 

•  Kontrola mebli

•  Sprawdzenie stolarki okiennej, drzwiowej 
i działania zami działania zamków

•  Raport i wycena napraw dla Właściciela

•  Wykonanie odpowiednich napraw 
i konserwacji

•  Usługa sprzątania: 
sprzątanie apartamentu każdorazowo przed 
przyjęciem gości, przygotowanie pościeli 
i i ręczników oraz sprawdzenie stanu lokalu 
oraz działania sprzętu AGD/RTV, sprawdzenie 
stanu technicznego apartamentu po 
opuszczeniu gości, uregulowanie kaucji

Czynności serwisowe wykonywane przez operatora przez cały okres 
obowiązywania umowy, a w szczególności przed i po pobycie gości:

Ponieważ to operator wykona 
całą pracę, Ty możesz cieszyć 
się wyłącznie korzyściami 
płynącymi z wynajmu!
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T: +48 512 11 8888

E: office@jpdevelopment.eu

www.mystique-zanzibar.com
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