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KOMPLEKSOWA OFERTA ZARZĄDZANIA WYNAJMEM 
APARTAMENTÓW W INWESTYCJI MODERN TOWER

Aparthotel należy do sieci:

ZNAJDZIEMY 
STRATEGIĘ 
wynajmu dostosowaną do obecnej 

sytuacji rynkowej,  która 

pomoże Ci osiągnąć 

pewny dochód z Twojej inwestycji.

Już od 8 lat, poprzez 

efektywne zarządzanie, 

generujemy zyski z wynajmu 

apartamentów dla Właścicieli 

nieruchomości, którzy zaufali 

naszej strategii i doświadczeniu.

Aparthotel należy do sieci:

www.symphony.com.pl



OPERATOR WYNAJMU
INWESTYCJI
MODERN TOWER
oferuje kompleksową i profesjonalną usługę 
zarządzania.  Zajmujemy się codzienną obsługą 

Twojego apartamentu. Dbamy o gości na każdym 

etapie pobytu, utrzymując wysokie standardy obsługi. 

Takie rozwiązanie to komfort czasu dla Ciebie 

i bezproblemowa inwestycja. 

Jesteśmy ogólnopolskim operatorem obsługującym 

rynek najmu i inwestycyjny. Zarządzamy wynajmem 

krótko- i długoterminowym. Posiadamy w ofercie 

liczne obiekty i apartamenty, zlokalizowane 

w najciekawszych i najrentowniejszych lokalizacjach 

takich jak: Gdańsk, Gdynia, Warszawa czy Wrocław. 

WYSOKIE
STANDARDY
 

maksymalizacja zysków z wynajmu

panel administracyjny właściciela

profesjonalny system rezerwacji

zaplecze administracyjne

skuteczne działania marketingowe

wysokiej jakości galanteria hotelowa

profesjonalna opieka nad gośćmi

na każdym etapie rezerwacji/pobytu

Zapewniamy stabilne 
warunki wynajmu Twojego apartamentu.

profesjonalna recepcja 
z usługami concierge

serwis techniczny 

channel manager

ekologiczny serwis sprzątajacy

indywidualny opiekun apartamentu

WIELU 
ODBIORCÓW 
Dostosowując ofertę wynajmu do różnorodnych 

odbiorców - Twoja inwestycja pozostanie 

bezpieczna i odporna na zmiany koniunktury.

KLIENCI BIZNESOWI

       podróże służbowe 

      współpraca z korporacjami, firmami     

      (kontrakty, porozumienia cenowe)

TURYŚCI

      pobyty turystyczne krótkoterminowe

     pobyty grupowe i rodzinne

KLIENCI LONGSTAY 
I DŁUGOTERMINOWI

     zagraniczni i polscy pracownicy 

     na kontraktach terminowych

     pracownicy tymczasowi

     polscy i zagraniczni studenci

     lokatorzy przejściowi (remonty,               

     przeprowadzki, przyjezdni)

W celu uzyskania maksymalnego możliwego obłożenia w skali roku - apartamenty 

kierujemy do 3 największych grup odbiorców. Strategia najmu łączonego to idealne 

rozwiązanie dla właścicieli dążących do zachowania ciągłości wynajmu. 
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STRATEGIA 
WYNAJMU

SIEĆ APARTHOTELI 
SYMPHONY 

to selekcja luksusowych obiektów 

apartamentowych, znajdujących się 

w najbardziej pożądanych lokalizacjach, 

z licznymi udogodnieniami, takimi jak  

m. in. recepcja oferująca usługi concierge, 

strefy relaksu, basen, sauny, fitness, sale 

konferencyjne, pokoje zabaw oraz usługi 

sprzątania, prania i wiele innych. 

www.symphony.com.pl

Naszym partnerem strategicznym jest wiodąca na europejskim rynku hotelarskim firma - PROFITROOM, 

która dostarcza nam najnowsze technologie, zapewnia systemy rezerwacyjne i wysokiej klasy webdesign.

MASZ PYTANIA?  
Jesteśmy do Państwa dyspozycji: 

+48 530 999 989/690
moderntower@inamanagement.pl


