


DLACZEGO WARTO WYBRAĆ
HIGASA CLUB?

Ponieważ jest stabilnym i unikalnym rozwiązaniem wśród istniejących
na rynku. Celem jest pewny zysk w wysokości 6-7% w skali roku.

Zaletą inwestowania w nieruchomości handlowe jest
przewidywalność zysków. Największe marki prowadzą
intensywną ekspansję na polskim rynku, opierając swoją
strategię o popyt. Artykuły spożywcze, kosmetyki, środki
higieniczne należą do produktów pierwszej potrzeby.
Działania koncentrujemy na uzyskaniu długoterminowych umów,
zawieranych na 5, 10 a nawet 15 lat. Kontrakty z takimi najemcami
to świetne zabezpieczenie naszych inwestycji, a tym samym
kapitału inwestorów.



ZOSTAŃ INWESTOREM
STABILNY ZYSK BEZ ŻADNYCH TROSK

Marzysz o inwestowaniu w nieruchomości komercyjne, bez ponoszenia
zbędnego ryzyka inwestycyjnego? Mamy stabilne, unikalne i bezpieczne
rozwiązanie. Dla inwestorów indywidualnych, którzy nie chcą obarczać
się obowiązkami udziałowców, takimi jak walne zgromadzenia,
procedury rejestracyjne spółki itd., stworzyliśmy model wspólnego
inwestowania w nieruchomości komercyjne.

W tym wariancie HIGASA CLUB, inwestorzy kredytująmaksymalnie
przez 2 lata prowadzoną przez nas inwestycję, w zamian za stabilny zysk
w wysokości co najmniej 6% w skali roku! Oferujemy trzy rodzaje
zabezpieczeń: weksel, zastaw na udziałach w spółce będącej
właścicielem nieruchomości, bądź zabezpieczenie hipoteczne
na nieruchomości, w zależności od inwestowanych kwot.

KORZYŚCI Z INWESTOWANIA

Sprawdziliśmy to – gwarantujemy najbezpieczniejsze inwestowanie
- innowacyjna metoda
- pasywny zysk
- brak zmartwień po stronie inwestora
- bez zbędnej biurokracji
- gwarantowana inwestycja
- doświadczony partner i operator nieruchomości
- podwójne zabezpieczenie kapitału
- transparentne umowy





ZAPROJEKTUJ BIZNES
TWÓJ KAPITAŁ, NASZ UNIKALNY POMYSŁ

Umiemy wysłuchać i dobrze skalkulować. Doświadczenie
zdobywaliśmy w branży finansowej i private bankingu. Klienci
szukający okazji inwestycyjnych byli dla nas inspiracją do kreowania
jak najmniej ryzykownych, ale równocześnie dochodowych pomysłów
związanych z nieruchomościami.

Skontaktuj się z nami, opowiedz nam czego oczekujesz, a my
przygotujemy najlepszy możliwy model pomnażania kapitału.
Innowacyjne podejście do zagadnień finansowych, dbałość o szczegóły,
a jednocześnie troska o bezpieczeństwo, jest naszą silną stroną.

KORZYŚCI Z INWESTOWANIA

Potrafimy zadbać o Twój kapitał, gwarantując zysk
- pasywny zysk
- pewni najemcy
- gwarantowana inwestycja
- indywidualne, unikalne rozwiązania rentierskie
- doświadczony partner i operator nieruchomości
- wieloletnie doświadczenie w private bankingu
- jakość usług gwarantowana marką Higasa



BEZPIECZNE
INWESTYCJE
Kierujemy się jasnymi i sprecyzowanymi zasadami, od których nie robimy odstępstw.
Dzięki temu jesteśmy wiarygodnym, rzetelnym i profesjonalnym partnerem, cieszącym się zaufaniem
największych marek handlowych. Kontrolujemy proces budowy i komercjalizacji naszych parków
handlowych, mając realny wpływ na przebieg projektu i inwestycji.


