Zarabiaj więcej na krótkoterminowym wynajmie swojego apartamentu

Dla właścicieli

RentPlanet to platforma internetowa pozwalająca na wynajmowanie apartamentów online
oraz profesjonalna firma zajmująca się zarządzaniem wynajmem nieruchomości
w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Zakopanem, Szklarskiej Porębie i Świeradowie Zdroju.
Ofertę kierujemy także do właścicieli nieruchomości.
Dzięki nam zarobisz więcej na krótkoterminowym wynajmie swojego apartamentu i zaoszczędzisz czas.
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Jak pracujemy w
Zajmujemy się profesjonalnym zarządzaniem wynajmem krótkoterminowym – przekaż nam klucze
do swojego apartamentu, a my zadbamy o obsługę gości, sprzątanie, stan techniczny i wszystkie rozliczenia.

Oddajesz nam
swój apartament
w zarządzanie

Przygotujemy Twój
apartament pod
wynajem

Od tego momentu
korzystasz z wolnego
czasu …
… i obserwujesz jak
rosną Twoje zyski

Twój apartament
znajduje się na
platformie
RentPlanet oraz
Booking.com,
AirBnB, Expedia,
HRS i innych

Przykładowe apartamenty

Zarządzamy
wynajmem Twojego
apartamentu
24h
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Hotelowy standard Twojego apartamentu
Satysfakcja naszych gości gwarantuje zysk z wynajmu – dlatego dbamy, aby ich pobyt był wyjątkowy,
a Twój apartament zawsze idealnie przygotowany.

Idealnie czysty
i pachnący apartament

Świeża pościel i ręczniki

Wszystkie niezbędne
kosmetyki wysokiej jakości

Dostęp do Wi-Fi

W pełni wyposażona
kuchnia

24h obsługa gości,
usługi concierge
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Marketing jest najważniejszy
„Goście wynajmują oczami” – dlatego zadbamy o najlepszą prezentację, wyposażenie i opis Twojego apartamentu.

Sesja zdjęciowa i opis
Profesjonalne zdjęcia Twojego
apartamentu i opis są kluczowe w wyborze
oferty przez naszych gości

Wirtualny spacer
Dzięki najnowszej technologii potencjalny
gości może „odwiedzić” Twój apartament
jeszcze przed przyjazdem

Globalna dostępność
Twój apartament będzie oferowany na
najpopularniejszych serwisach na świecie,
liczących miliony odwiedzających
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Korzyści ze współpracy

W dowolnym momencie sprawdzisz
przez ile dni w danym miesiącu
Twój apartament jest wynajęty

Marketing online
Korzystamy z usług najlepszych
specjalistów online marketingu w Polsce

Masz stały dostęp do comiesięcznych
zestawień przychodów z wynajmu
Twojego apartamentu

Optymalizacja ceny wynajmu
Korzystamy z najbardziej efektywnych
algorytmów do ustawiania cen wynajmu

Ubezpieczenie apartamentu
Dbamy o wszelkie sprawy związane
z ubezpieczeniem apartamentu
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Kompleksowa oferta dla właścicieli apartamentów
Przygotowanie apartamentu:
§ weryfikacja i przystosowanie do standardów wynajmu krótkoterminowego
§ doposażenie apartamentu o niezbędne rzeczy
§ profesjonalna sesja fotograficzna
§ przygotowanie regulaminu korzystania z apartamentu i folderu powitalnego

Promocja i marketing:
§ stworzenie pełnego profilu na portalach internetowych (RentPlanet,
Booking.com, AirBnb, itp.)
§ optymalizacja cen wynajmu w oparciu o najbardziej efektywne algorytmy
§ skuteczny online marketing zwiększający skuteczność i przychody z wynajmu

Obsługa gości:
§ obsługa rezerwacji internetowych i pełne rozliczenie
§ 24h opieka nad gośćmi, usługi concierge
§ profesjonalne zarządzanie wynajmem – usługi sprzątania i środki czystości,
drobne naprawy, obsługa płatności, wyposażenie kuchni

Dodatkowo właściciel otrzymuje, m.in. :
§

comiesięczne podsumowanie przychodów z
wynajmu

§

bieżący dostęp do kalendarza rezerwacji

§

rozliczenie opłat za apartament

§

pomoc w ubezpieczeniu apartamentu

§

wsparcie dekoratora wnętrz – usługa dodatkowo
płatna – podniesienia standardu wykończenia
i wyposażenia apartamentu

§

prowizja RentPlanet to 30% przychodu z
wynajmu
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Technologia zabezpieczająca i wspomagająca wynajem
Zdalne generowanie kodów otwarcia działających tylko w czasie
rezerwacji

Brak możliwości dorobienia kluczy do zamka

Łatwy montaż bez konieczności dodatkowego okablowania

Zamek dopasowany do drzwi dostępnych na rynku polskim

Działa bez dostępu do Internetu.
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Kontakt dla zainteresowanych
Skontaktuj się z nami, jeśli jesteś zainteresowany współpracą.

+48 601 201 741
biuro@rentplanet.pl

