


NAI Estate Fellows

Od 2008 roku jesteśmy dostawcą kompleksowych usług 
na rynku nieruchomości komercyjnych. Nasza oferta 
obejmuje pełny zakres usług związanych z obsługą 
nieruchomości - zarządzanie, obsługę finansową, wynajem 
powierzchni, wsparcie w zakresie transakcji kupna 
i sprzedaży nieruchomości oraz usługi doradcze. Pracujemy 
z właścicielami, najemcami oraz inwestorami. Obsługujemy 
nieruchomości biurowe, handlowe i magazynowe na terenie 
całej Polski.

Zespół NAI Estate Fellows tworzą wysoko wykwalifikowani 
eksperci i specjaliści, którzy doświadczenie zawodowe 
zdobywali w różnych obszarach rynku nieruchomości 
komercyjnych:

  Firmach deweloperskich

  Funduszach inwestycyjnych

  Firmach technicznych

  Bankowości i finansach

  Firmach doradczych

Kim jesteśmy

Kluczowe wartości, które wyznajemy to innowacyjność, 
zaufanie, pasja, współpraca oraz precyzja. Nasze podejście 
cechuje orientacja na realizację celów naszych Klientów, 
a rozwiązania jakie proponujemy są zawsze propozycjami 
opracowanymi indywidualnie dla konkretnej nieruchomości. 

Posiadamy szeroką wiedzę na temat rynku nieruchomości 
w Polsce i międzynarodowe doświadczenie zdobyte 
w ramach współpracy z największą siecią niezależnych 
firm doradczych z branży nieruchomości komercyjnych na 
świecie – NAI Global.  Przynależność do NAI Global pozwala 
nam doradzać Klientom przy realizacji projektów nie tylko na 
terenie Polski, ale również o zasięgu europejskim i światowym. 



NAI Global

NAI Estate Fellows jest wyłącznym na Polskę członkiem 
NAI Global, największej na świecie sieci niezależnych firm 
działających w sektorze nieruchomości komercyjnych, 
składającej się z ponad 6700 profesjonalistów w 55 krajach, 
pracujących w ponad 375 biurach. Doradcy NAI  zarządzają 
ponad 27 mln m2 powierzchni komercyjnej.

NAI Global jest największym członkiem SIOR (SOCIETY 
OF INDUSTRIAL AND  OFFICE REALTORS®), jednego 
z najważniejszych w branży stowarzyszeń skupiających 
profesjonalistów rynku nieruchomości komercyjnych 
i przemysłowych. W ponad 34 krajach świata SIOR zrzesza 
ok. 3000 ekspertów. 

W 2015 roku NAI Global znalazło się na czwartym miejscu listy  
najbardziej rozpoznawalnych firm na rynku nieruchomości 
komercyjnych w dorocznym badaniu Top 25 Brands 
in Commercial Real Estate, organizowanym przez 
The LipseyCompany, wiodącą międzynarodową firmę 
consultingową dla rynku nieruchomości komercyjnych.

Nasza Grupa



Zarządzanie nieruchomościami

Efektywne zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi to 
kluczowy czynnik w budowaniu ich wartości. Współpraca 
z nami gwarantuje Klientom, nie tylko spełnianie wszystkich 
przepisów prawa budowlanego, kompletność dokumentacji 
nieruchomości oraz przestrzeganie procedur ale przede 
wszystkim zapewnia indywidualne, gospodarskie podejście 
do każdej z obsługiwanych przez nas nieruchomości oraz 
wzorową współpracę z jej najemcami, z którymi budujemy 
silne i trwałe relacje. 

W procesie zarządzania wykorzystujemy zaawansowane 
narzędzia informatyczne oparte na Microsoft Dynamics 
NAV®, dedykowane do obsługi nieruchomości komercyjnych. 
Dzięki zastosowaniu wspomnianego systemu, nasi zarządcy 
mogą skoncentrować się na budowaniu relacji z najemcami 
oraz szukaniu najlepszych rozwiązań dla nieruchomości 
i optymalizacji kosztów jej funkcjonowania.

Zakres naszej oferty obejmuje:

  Administrację nieruchomości

  Zarządzanie operacyjne

  Zarządzanie najmem

  Obsługę finansowo -  księgową

  Raportowanie i budżetowanie

 Obsługę marketingową nieruchomości 

 Zarządzanie projektami

Zarządzanie portfelowe

Proces zarządzania portfelem oparty jest na ciągłej 
optymalizacji jego wartości. Zdajemy sobie sprawę, 
iż nieruchomości są produktami inwestycyjnymi i w zależności 
od strategii inwestycyjnej priorytety Klienta mogą być 
różne. Nasi specjaliści, przy ścisłej współpracy z Klientem, 
opracowują indywidualną strategię dla każdej nieruchomości 
uwzględniającą aktualne cele. 

Zarządzanie portfelowe oparte jest o:

  Najnowsze rozwiązania z zakresu zarządzania 
nieruchomościami

 Bogatą wiedzę i doświadczenie ekspertów

 Dedykowane systemy informatyczne 

 Profesjonalny plan zarządzania i budżet nieruchomości

 Udział w grupowych przetargach na energię elektryczną

 Dostęp do szerokiej bazy dostawców usług dla 
nieruchomości

 Szybki dostęp on-line do danych finansowych 
nieruchomości

 Przeprowadzenie procesu due diligence w przypadku 
sprzedaży/kupna

Czym się zajmujemy

Jesteśmy zawsze aktywni w poszukiwaniu 
oszczędności. Optymalizację struktury 
kosztów rozpoczynamy od analizy 
gospodarki mediowej nieruchomości 
i głównych usług, takich jak utrzymanie 
techniczne, ochrona i sprzątanie, gdyż te 
pozycje kosztowe są znaczące w każdym 
budżecie eksploatacyjnym nieruchomości. 



Rozwiązania finansowo – księgowe

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi to proces 
wielowymiarowy. Wspieramy właścicieli nieruchomości 
w realizacji celów finansowych dostarczając im kompleksowej 
i rzetelnej informacji. Dzięki nam właściciel oszczędza 
czas i minimalizuje koszty związane z prowadzeniem ksiąg 
rachunkowych i finansów nieruchomości.

Bogata funkcjonalność naszego oprogramowania  pozwala 
nam na świadczenie usług przy użyciu jednego systemu, 
a jednocześnie nie wyklucza możliwości współpracy z innymi 
systemami należącymi do Klienta. Wysoka elastyczność 
umożliwia szybkie dostosowanie się do zmian/potrzeb 
naszych zleceniodawców. 

NAI Estate Fellows dla swoich Klientów 
prowadzi portfelowe zakupy energii 
elektrycznej, dzięki czemu osiągamy 
realne oszczędności, wynoszące nawet 
kilkanaście procent budżetu mediów.

Współczesne zarządzanie 
nieruchomościami powinno opierać 
się na systemach, które gwarantują 
kompletność i poprawność danych 
oraz sprawiają, że proces zarządzania 
przebiega szybciej i skuteczniej. 
Do kompleksowej obsługi nieruchomości 
w zakresie zarządzania operacyjnego, 
finansowego i księgowego, używamy 
sprawdzonego systemu ERP Microsoft 
Dynamics NAV oraz dedykowanego 
modułu Property Management. Dzięki 
zastosowaniu jednego systemu do 
obsługi wszystkich obszarów zarządzania 
nieruchomością, nasi Klienci mają 
gwarancję spójności, poprawności 
i kompletności raportów finansowych.

Zakres usług obejmuje: 

  Wystawianie faktur za czynsz, opłaty eksploatacyjne oraz 
innych faktur sprzedaży 

  Przyjmowanie, weryfikację i alokację faktur kosztowych

  Prowadzenie odczytów liczników mediów i wystawianie 
refaktur kosztów mediów na najemców

  Prowadzenie analizy kosztów eksploatacyjnych 
nieruchomości

  Przeprowadzenie indeksacji opłat oraz zabezpieczeń 
Najemców

  Prowadzenie działań windykacyjnych

  Opiekę nad rachunkami bankowymi, realizację płatności 
z rachunku opłat eksploatacyjnych

  Zarządzanie przepływami pieniężnymi na rachunku opłat 
eksploatacyjnych

  Przygotowanie analiz finansowych nieruchomości

  Rachunkowość zarządczą

  Rachunkowość finansową



Usługi pośrednictwa 

Zapewniamy kompleksowe usługi związane z doradztwem 
w zakresie najmu i kupna/sprzedaży nieruchomości 
komercyjnych. Koncentrujemy się na celach i założeniach 
biznesowych naszych Klientów, definiujemy i rekomendujemy 
najlepsze rozwiązania zapewniające elastyczność, 
oszczędność kosztów i efektywność. Dzięki znajomości 
rynków lokalnych posiadamy dostęp do ofert najmu lub 
sprzedaży nieruchomości, zanim trafią one na szeroki rynek. 

Nasze bazy danych umożliwiają skuteczne kojarzenie 
Klientów poszukujących nieruchomości oraz Klientów 
oferujących nieruchomości na sprzedaż lub wynajem.  

Stosujemy profesjonalne rozwiązania systemowe, takie 
jak program AsariWEB, stworzony do kompleksowej 
obsługi każdego typu transakcji. Narzędzie to umożliwia  
skompletowanie i dostarczenie Klientowi ofert najmu lub 
sprzedaży nieruchomości w przeciągu zaledwie kliku minut. 
Inna funkcjonalność systemu, zapewnia automatyczny 
eksport ofert na kilkanaście portali ogłoszeniowych w Polsce. 
Każdy z naszych Klientów otrzymuje okresowe raporty 
z realizowanych działań, co ułatwia weryfikację skuteczności 
doradców i analityków rynku NAI Estate Fellows.

Naszą mocno rozwiniętą kompetencję stanowi marketing 
nieruchomości. Stosujemy najnowocześniejsze narzędzia 
dotarcia dla Klienta oraz innych podmiotów rynku, z którymi 
na co dzień współpracujemy, aby wzmacniać efekty 
działań sprzedażowych.  Nasza sieć kontaktów w ramach 
grupy NAI Global, pozwala pozyskiwać najemców oraz 
nabywców nieruchomości z najbardziej aktywnych rynków 
zagranicznych.

Zakres naszych usług obejmuje:

 Wynajem biur, magazynów, lokali handlowych

 Kupno-sprzedaż gruntów i nieruchomości komercyjnych

 Marketing sprzedażowy nieruchomości na wynajem i na 
sprzedaż

 Zarządzanie najmem

 Sprzedaż i wynajem mieszkań

 Przygotowanie i zarządzanie wirtualną bazą danych

 Opracowanie projektów architektonicznych

 Przygotowanie rozwiązań workplace solutions

 Doradztwo prawne i techniczne

W oparciu o przykład budynku Moniuszki 
1A w Warszawie, możemy pokazać jak 
ważny jest odpowiedni dobór działań 
marketingowych. Do promocji budynku 
zastosowaliśmy szeroki wachlarz działań 
sprzedażowych, uwzględniający m.in.  
przygotowanie filmu reklamowego 
oraz spaceru wirtualnego, publikacje 
w mediach branżowych, czy udział w akcji 
charytatywnej - szeroko komentowanej 
w mediach. Dzięki zastosowaniu bogatej 
gamy narzędzi sprzedażowych  większość 
umów najmu została podpisana w okresie 
6-mcy od przeprowadzenia akcji 
promującej budynek na rynku, po jego 
uroczystym otwarciu.



Doradztwo

Przeprowadzamy wielopoziomowe analizy przedsięwzięć 
związanych z nieruchomościami komercyjnymi. Sprawdzamy 
uwarunkowania i możliwości rynkowe, szacujemy ryzyko, 
potencjalne przychody i koszty. Do obsługi każdego 
zlecenia dedykujemy zespół projektowy złożony z ekspertów 
i specjalistów posiadających doświadczenie w różnych 
obszarach branży nieruchomości. Dzięki temu wsparcie jakie 
udzielamy naszym Klientom uwzględnia szerokie spojrzenie 
na daną nieruchomość. 

Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje:

  Audyty operacyjne i techniczne, pozwalające na ocenę 
sposobu bieżącego funkcjonowania i uwarunkowań 
zewnętrznych nieruchomości

  Audyty finansowe, obejmujące analizę przychodów 
i kosztów funkcjonowania nieruchomości, modeli 
rozliczeń finansowych i weryfikację historycznych oraz 
prognozowanych przepływów finansowych 

  Analizę wykonalności projektu w oparciu o analizę rynku, 
analizę ekonomiczną, techniczną i strategiczną

  Wyceny nieruchomości komercyjnych, portfeli 
nieruchomości, w tym na potrzeby zabezpieczenia na 
rzecz kredytów, przygotowane przez profesjonalny zespół 
rzeczoznawców

  Doradztwo przy transakcjach na rynku kapitałowymNa zlecenie FedEx prowadziliśmy 
transakcję najmu, która obejmowała 
wyselekcjonowanie powierzchni zgodnie 
z parametrami Klienta oraz prowadzenie 
procesu negocjacji z deweloperem 
wybranego projektu. W efekcie naszych 
działań najemca podpisał umowę najmu 
w kompleksie biurowym Quattro Business 
Park w Krakowie. Ponadto NAI Estate 
Fellows doradzała FedEx w zakresie 
aranżacji powierzchni najmu, reprezentując 
Klienta w procesie odbioru technicznego 
i architektonicznego wykonanych przez 
dewelopera prac adaptacyjnych.



www.estatefellows.com

Biuro w Warszawie
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