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Jesteśmy jedną z pierwszych firm w Polsce,
otwierających rynek nieruchomości komercyjnych
dla szerszego grona inwestorów. Dostarczamy unikalne
rozwiązania rentierskie dla najbardziej wymagających
klientów.

Dążymy do pełnej satysfakcji oraz bezpieczeństwa
zainwestowanego kapitału, ze stabilną, indywidualnie
określaną dla każdego projektu stopą zwrotu.
Chcemy być sprawdzonym, pierwszym wyborem dla
inwestorów zainteresowanych rynkiem nieruchomości
komercyjnych.

NASZE CELE

KIM JESTEŚMY?



Inwestowanie zbiorowe dla klientów, którzy nie chcą
samodzielnie podejmować ryzyka inwestycyjnego,
ale z udziałem innych inwestorów pragną cieszyć się
wysoką i stabilną stopą zwrotu od 7% w skali roku.

HIGASA CLUB 7%
ZOSTAŃ WSPÓLNIKIEM

Wariant wierzycielski inwestowania zbiorowego, dla osób,
które mają nadwyżki finansowe, ale wolą minimalizować
ryzyko inwestycyjne. Udzielając nam pożyczki podwójnie
zabezpieczonej, otrzymują w zamian pasywny dochód
od 6% w skali roku.

HIGASA CLUB 6%
ZOSTAŃ INWESTOREM



Klientom oferujemy najwyższej jakości nieruchomości komercyjne.
Nasze parki handlowe powstają w doskonałych, starannie
wybranych i przygotowanych lokalizacjach, zapewniając stabilny
zysk z inwestycji. Operatorom zaś, stały napływ klientów.
Dodatkowo, współpracujemy z czołowymi polskimi deweloperami,
wzbogacając portfel oferowanych nieruchomości o inne obiekty
handlowe. Wszystko po to, aby móc przygotować jak najbardziej
atrakcyjną i bezpieczną ofertę dla inwestorów.

Udostępniamy nowoczesny model wspólnego inwestowania
w nieruchomości handlowe, aby wspólnie łącząc kapitał osiągać
atrakcyjną stopę zwrotu z inwestycji, przy najwyższy poziomie
bezpieczeństwa. Oferujemy trzy główne modele inwestowania,
które opracowaliśmy na podstawie potrzeb naszych klientów,
dzięki którym każdy inwestor znajdzie odpowiedni do oczekiwań
wariant.

Zajmujemy się bieżącą obsługą oraz nadzorem nad powierzonymi
obiektami. Dbamy o interesy właściciela oraz komfort najemcy,
zwracając szczególną uwagę na należyte przestrzeganie umów
najmu, respektowanie przepisów prawa budowlanego,
czy terminowe przeglądy gwarancyjne urządzeń. Naszym zadaniem
jest realizacja krótko i długookresowych celów inwestycyjnych
klientów.

OFERUJEMY NAJLEPSZEJ
JAKOŚCI PRODUKTPOZNAJ OBSZARY

NASZEJ DZIAŁALNOŚCI
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ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIĄ



Służymy profesjonalną pomocą przy sporządzaniu projektów
inwestycyjnych, wyborze nieruchomości gruntowej bądź lokalu
pod rozbudowę, modernizację lub komercjalizację. Wspólnie
z naszymi partnerami tworzymy indywidualne rozwiązania dla
inwestorów, chcących poszerzyć swój portfel inwestycyjny
o rynek nieruchomości komercyjnych.

Prowadzimy komercjalizację obiektów, czyli poszukujemy
rzetelnych, długoterminowych najemców. Naszymi partnerami
są wiodące, ogólnopolskie sieci handlowe, między innymi z branży
spożywczej, kosmetycznej, czy RTV-AGD… więc jeżeli jesteś
posiadaczem nieruchomości, a nie możesz znaleźć najemców,
oferujemy nasze usługi.

Tworzymy portfele nieruchomości na zamówienie, zwracając uwagę
na zróżnicowanie lokalizacji oraz najemców, współpracując
z największymi sieciami handlowym. Gdybyś chciał sprzedać
nieruchomość handlową lub komercyjną, oferujemy dostęp
do rynku wtórnego.

CONSULTING
CLUB

KOMERCJALIZUJEMY
POWIERZCHNIE HANDLOWE

TWORZYMY PORTFELE
NIERUCHOMOŚCI

Większe możliwości finansowe to większy zysk. Wykorzystujemy
nasze doświadczenie oraz sieć partnerów z zaufanych instytucji,
aby wspierać klientów w pozyskaniu dodatkowych funduszy
na realizację inwestycji, związanych z nieruchomościami.
Przedmiotem finansowania może być zakup nieruchomości,
zarówno z naszego portfela jak i ofert rynkowych, budowa
nieruchomości komercyjnych, odkupienie gotowego projektu,
czy zakup gruntów pod budowę. Aktywnie wspieramy pozyskanie
finansowania bankowego, korporacyjnego lub alternatywnego.

UZYSKUJEMY DLA KLIENTÓW
FINANSOWANIE



Szeroki i odpowiednio zróżnicowany portfel aktywów inwestycyjnych to podstawa
długoterminowego inwestowania.

Odpowiednia strategia inwestycyjna opiera się zarówno na rozwiązaniach umożliwiających
maksymalizację zysku, jak również stabilną stopę zwrotu.

ZALETY INWESTOWANIA
W NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE

Wyższa rentowność: stopa zwrotu
na poziomie od 7%. Dla porównania rynek
mieszkaniowy jedynie w dużych miastach, jak
Warszawa czy Gdańsk, może przekraczać 5%.

Inwestowanie w nieruchomości
komercyjne to mniej trosk. Zajmujemy się
administrowaniem obiektów, odpowiadając
za remonty i bieżące utrzymanie.

Inwestycje w nieruchomości komercyjne są
bezpieczniejsze i bardziej stabilne dzięki
podpisanym umowom najmu zawartym
na okres od 5 do 15 lat.


