REAL ESTATE SOLUTIONS
OUR PASSION
YOUR PEACE OF MIND

KIM JESTEŚMY
Querco Property to firma doradcza z Gdańska, gdzie zapewniamy
kompleksowe rozwiązania dla nieruchomości komercyjnych
z całej Polski.
Zajmujemy się wynajmem i sprzedażą hal magazynowych, biur
i lokali użytkowych. Realizujemy projekty inwestycyjne – od
pozyskania i przygotowania gruntów, przez komercjalizację
i budowę, aż po sprzedaż gotowej powierzchni. Długoterminowa
współpraca to dla nas zaufanie i relacje biznesowe, które budują
wzajemny sukces.

ADAM NOWACKI, CEO
Ponad 13 letnie doświadczenie na rynku
nieruchomości komercyjnych w zakresie
doradztwa i
pośrednictwa. Certyfikowany
członek amerykańskiego instytutu doradców
inwestycyjnych CCIM.

MAREK BOCZULA, COO

POZNAJMY SIĘ
LEPIEJ

Dyrektor operacyjny z 7-letnim doświadczeniem w branży nieruchomości komercyjnych.
Odpowiedzialny za funkcjonowanie i rozwój
działu powierzchni magazynowych, inwestycji
i gruntów.

GDZIE DZIAŁAMY
Zapewniamy kompleksowe rozwiązania dla nieruchomości
komercyjnych w całej Polsce. Działamy w obszarze
powierzchni biurowych, magazynowych oraz gruntów
inwestycyjnych.
W ofercie posiadamy magazyny i hale produkcyjne
w
kluczowych hubach logistycznych kraju. Naszym
największym
atutem
jest
doskonała
znajomość
trójmiejskiego rynku nieruchomości. Dzięki wieloletniej
współpracy
z
deweloperami,
przygotowujemy
szczegółową i
skrupulatną analizę dostępnych
powierzchni na rynkach wskazanych przez klienta.
Oferujemy szeroki wybór biur na wynajem i lokali
użytkowych w Gdańsku, Gdyni i Sopocie .

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

REPREZENTACJA
NAJEMCY

WYNAJEM, SPRZEDAŻ,
ZARZĄDZANIE

AKWIZYCJA
NIERUCHOMOŚCI

OBSŁUGA
LOGISTYCZNA

Analizujemy potrzeby klienta
i możliwości podażowe rynku,
by jak najlepiej pomóc przy
podjęciu świadomej decyzji.

Gwarantujemy pełne wsparcie
inwestora w procesie przygotowania projektu, zarządzania,
komercjalizacji i
sprzedaży
nieruchomości.

Wyszukujemy i przygotowujemy atrakcyjne inwestycyjnie
nieruchomości, zgodnie z wytycznymi i strategią klienta.

Wspieramy przy poszukiwaniu
powierzchni z zapewnioną
obsługą procesów składowania, konfekcjonowania oraz
transportu towarów.

SBU

DORADZTWO I ANALIZY

BTS I BTO

USŁUGI DODATKOWE

Zapewniamy
kompleksowe
przygotowanie
inwestycji,
w zakresie optymalnego układu budynku, spełniającego
potrzeby przyszłych użytkowników.

Dzielimy się doświadczeniem
i wiedzą, zwiększając wartość
portfela inwestycyjnego naszych klientów przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka.

Przeprowadzamy
klientów
przez cały proces projektowobudowlany. Wspieramy przy
uzyskaniu inwestora zastępczego.

Poprzez naszych zaufanych
partnerów, zapewniamy kompleksowe wsparcie w przygotowaniu powierzchni najmu:
regały magazynowe, meble
biurowe, wózki widłowe, infrastruktura IT, ubezpieczenie.
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