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Wsparcie przy wyszukiwaniu oraz zakupie terenów inwestycyjnych Pośredniczenia w najmie bądź zakupie działki
bądź budynku łącznie z pilotowaniem fazy projektowej budowy bądź przebudowy obiektu poprzez świadczenie
usług doradczych w zakresie wskazywania optymalnych lokalizacji inwestycji (np.: handlowych, logistycznych,
mieszkaniowych),

Obsługujemy podmioty gospodarcze w pełnym zakresie, począwszy od:
ü Wsparcie przy wyszukiwaniu oraz zakupie terenów inwestycyjnych
ü Pośredniczenia w najmie bądź zakupie działki bądź budynku łącznie z pilotowaniem fazy projektowej budowy
bądź przebudowy obiektu poprzez świadczenie usług doradczych w zakresie wskazywania optymalnych
lokalizacji inwestycji (np.: handlowych, logistycznych, mieszkaniowych),
ü Przygotowywanie różnorakich prognoz, raportów w zakresie potencjału lokalizacyjnego miasta czy regionu
ü Obsługa w zakresie projektowania i realizacji inwestycji
ü Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia
ü Uzyskania decyzji środowiskowej
ü Doradztwo w zakresie optymalnej strategii transakcyjnej i szacunkowej wyceny kosztów
ü Przygotowanie ofert oraz memorandum inwestycyjnego
ü Organizacja procesu marketingowego nieruchomości obejmująca indywidualną prezentację gruntów
ü Szczegółowa analizę ofert wraz z rekomendacją wybranych pozycji
ü Zarządzanie własnymi i obcymi nieruchomościami
W przypadku transakcji dotyczących gruntów konieczne jest skorzystanie ze specjalistycznych usług doradczych,
które zapewniają dostęp do kluczowych informacji o potencjale projektów i ich lokalizacji
Nasi specjaliści do spraw sprzedaży terenów inwestycyjnych wykorzystują wiedzę i doświadczenie zdobyte
podczas swojej bogatej praktyki w obrocie nieruchomościami. Posiadają dostęp do informacji o nieruchomościach
na sprzedaż oraz planowanych projektach na terenie całego kraju.
Dzięki tak kompleksowemu podejściu zyskują nasi klienci, w tym zarówno prywatni właściciele nieruchomości,
deweloperzy, korporacje, jak i fundusze inwestycyjne.
Jeśli poszukujecie Państwo terenów inwestycyjnych, potrzebujecie wsparcia przy sprzedaży gruntu
lub chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat naszych usług zapraszamy do kontaktu z naszym
biurem.
Chciałbym zaproponować Państwu propozycję terenu inwestycyjnego o doskonałej lokalizacji z przeznaczeniem
budowy Parku logistycznego lub innej działalności produkcyjno – handlowo-usługowej ( załącznik )

3
Rafał Bobowski ( English, Russian )
Prezes Zarządu/President Of The Board

Mobile:
Direct::
E-mail:
Web page:

Do pobrania
Oferta Gucin (pdf, 1.77 Mb)

+48 691 521 076
+48 42 250 54 14
r.bobowski@fuldoc.pl
www.fuldoc.pl
rb_fuldoc

4

