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Inwestycja w korzyści

Obiekt przynależy 

do sieci Citybreak

2



Inwestycje Wielkopolski to firma deweloperska działająca 
na rynku nieruchomości już od 25 lat, prowadząca działalność 
w Poznaniu i Wielkopolsce. Jej głównym założeniem jest 
rewitalizacja zabytkowych kamienic i budowa nowych budynków 
mieszkalno-usługowych.

Deweloper lokuje swoje inwestycje w prestiżowych i wyjątkowych 
punktach miasta. Każdy z projektów prowadzonych przez 
Inwestycje Wielkopolski  jest nietuzinkowy i konsekwentnie 
wpisuje się w ideę, zgodnie z którą najbardziej liczy się lokalizacja! 

Pasją firmy są nowe wyzwania, a jej konsekwencją zrealizowane 
dotychczas projekty. Zaliczają się do nich Rybaki 20, Chwaliszewo 
73, Wodna 15, Chwaliszewo przy Trakcie Królewsko-Cesarskim, 
Nowe Chwaliszewo, Półwiejska 47, Ostrówek 12, Zielony Marcelin 
czy Małe Garbary 8. Obecnie realizowane są takie projekty jak 
inwestycja Na Polance i Plac Wolności 6. 

Od 2016 roku firma jest członkiem Polskiego Związku Firm 
Deweloperskich, a od 2017 roku współtworzy Oddział Poznański 
PZFD.

Deweloper godny polecenia

inwestycjewielkopolski.pl
3

O deweloperze



W samym sercu Poznania

Udostępniamy Wam w pełni wyposażone, komfortowe 
i ustandaryzowane apartamenty inwestycyjne, 
w nowoczesnym obiekcie sieci Citybreak - Placu Wolności 6 
- powstajacym w jednej z najatrakcyjniejszych lokalizacji 
w Poznaniu.

Plac Wolności 6 to zaprojektowany z poszanowaniem 
historycznego kontekstu otoczenia 7-kondygnacyjny budynek 
z lokalami na wynajem, położony w sercu Poznania. W inwestycji 
Plac Wolności 6 zaprojektowano łącznie 259 lokali o charakterze 
inwestycyjnym, z przeznaczeniem pod wynajem.

Większość, zaprojektowane w części dobudowywanej 242 lokale, 
stanowią 1-pokojowe mini apartamenty z aneksem kuchennym 
i łazienką o powierzchniach od 16 m2 do ponad 21 m2. W części
z nich przewidziano balkony lub tarasy. Te o nieco większych 
metrażach, od 27 m2 do 74 m2, położone są w kamienicy frontowej.

Inwestycja
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Wszystkie lokale będą wykończone. W zależności od preferencji 
nabywców różnić się będą stylem wykończenia, doborem palety 
barw i detali nadających wnętrzu charakter. Każdy centymetr 
kwadratowy realizowanej inwestycji jest bardzo dobrze 
przemyślany. Każde wnętrze jest zaprojektowane w sposób 
przemyślany, ergonomiczne, maksymalnie funkcjonalne 
i kompletne. Dlatego niezależnie od wielkości metrażu każda 
osoba zatrzymująca się na Placu Wolności 6, na chwilę czy na 
dłużej, będzie czuła się tu jak w domu. 

O inwestycji



Profesjonalny operator

Jako firma zarządzająca wynajmem długo i krótkoterminowym, 
posiadamy w ofercie liczne apartamenty inwestycyjne, 
zlokalizowane w najciekawszych i najrentowniejszych 
lokalizacjach Gdańska, Gdyni, Warszawy czy Wrocławia. 

Unikatowym przedsięwzięciem INA są cztery sieci wyjątkowych 
aparthoteli: Stay In, Citybreak, Symphony oraz BeLong, które 
dzięki komfortowym apartamentom, licznym udogodnieniom 
i gościnnej obsłudze są jednymi z najczęściej wybieranych obiektów 
noclegowych, zarówno rekreacyjnie jak i biznesowo. Tworząc 
unikatowe sieci aparthoteli i zapewniając wysokiej jakości usługi 
recepcyjne, dbamy, aby goście chętnie powracali do naszych 
apartamentów. Przejrzyste oferty i spersonalizowane działania 
marketingowe zapewniają bezpieczeństwo inwestorom.

www.stayin.com.pl www.citybreak.com.pl

www.symphony.com.pl www.belong.com.pl
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Aparthotele - profesonalnie zarządzanie obiektem 
z recepcją 

Longstay  - pobyty powyżej 30 dni dla klienta biznesowego

Wynajem krótko i długoterminowy
-  dopracowana strategia sprzedaży

INA w minionych latach 2015 – 2020 zarządzała 460 
apartamentami w 6 aparthotelach. Na obecną chwilę, na lata 
2021 – 2023 INA zakontraktowała otwarcie 14 nowych obiektów 
aparthotelowych łącznie z ok. 1850 apartamentami, 
pod wspomnianymi 4 markami aparthotelowymi. Każda z sieci 
to szczególna selekcja obiektów apartamentowych 
ustandaryzowanych pod względem lokalizacji oraz proponowanych 
udogodnień. Nowoczesne apartamenty o komfortowych 
powierzchniach, w pełni wyposażone, z gościnną i kompetentną 
obsługą recepcyjną to standard każdej z naszych sieci.

INA operator



Citybreak

Citybreak to sieć nowoczesnych aparthoteli, oferująca tylko 
najlepsze lokalizacje w centralnych punktach miast. Filozofia 
Citybreak to styl i bezkompromisowa wygoda z usługami 
wysokiej jakości. To wymarzona podróż, która umożliwi Ci 
poznanie nowych miejsc i doświadczenie ich różnorodności. 
Każda z lokalizacji CITYBREAK to niezapomniane wrażenia.

Citybreak to atrakcyjne lokalizacje i obiekty skoncentrowane 
na pobytach turystycznych i biznesowych, oferujace 
apartamenty na wynajem krótkoterminowy oraz Longstay 
(>30 dni) z udogodnieniami takimi jak recepcja czy serwis 
sprzątajacy.

www.citybreak.com.pl
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Sieć Citybreak



      Tylko najlepsze lokalizacje w centralnych   
       punktach miast.
       Apartamenty inwestycyjne zaprojektowane 
       i wykończone tak, aby idealnie spełniały        
       potrzeby klientów krótkoterminowych,
       jak i Longstay (> 30 dni).  Komfortowe    
       powierzchnie 16-31 m2 to wygoda i pełne            
       wykorzystanie dostępnej przestrzeni
       Każdy apartament to nowocześnie    
       umeblowany lokal z w pełni wyposażoną   
       kuchnią bądź aneksem kuchennym (mały   
       sprzęt AGD, przybory kuchenne, sztućce,   
       talerze etc.), komfortową łazienką                 
       (prysznic/wanna), telewizją i szybkim    
       Internetem.
       Zapewniamy serwis - sprzątanie z wymianą   
       pościeli i ręczników oraz wsparcie lokalnego   
       zespołu. 
       Dodatkowe usługi dostępne na życzenie
       z poziomu recepcji. 

Standardy Citybreak
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Standardy Citybreak



Twoja inwestycja
z Citybreak to:

      profesjonalny wynajem krótkoterminowy z poziomu recepcji 
      zlokalizowanej w obiekcie 
      skuteczna strategia wynajmu apartamentów 
      w systemie Longstay > 30 dni
      maksymalizacja zysków
      regularne raporty i stały kontakt z opiekunem apartamentu
      odpowiednio ukierunkowany, dynamiczny marketing obiektu
      pełne zaplecze techniczne, serwisowanie apartamentu 
      przez specjalistów
      kompletna obsługa administracyjna     
      możliwość rezerwacji apartamentu na użytek własny
      z profesjonalną obsługą 
      oszczędność Twojego czasu i bezproblemowy wynajem

marketing - skuteczne działania marketingowe obiektu

kompleksowa obsługa -  zadowolenie 
gości i kolejne rezerwacje 
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Standardy Citybreak
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Obiekt przedłużonego
pobytu - oferta Longstay

Oferta Longstay to propozycja skierowana głównie 
do osób, odbywających częste i dłuższe pobyty 
biznesowe. Wynajem w systemie Longstay zapewnia 
wysoki komfort zakwaterowania w apartamencie z 
pełnym wyposażeniem przy zachowaniu minimum 
formalności. To doskonała opcja dla osób poszukujących 
komfortowego mieszkania na dłużej w dobrze 
skomunikowanym i atrakcyjnym miejscu. 

Longstay proponuje też wygodne rozwiązanie 
dla firm, które poszukują alternatywy dla wynajmowania 
mieszkań dla swoich najważniejszych gości czy 
pracowników. Cena najmu w systemie Longstay zawiera 
wszelkie opłaty eksploatacyjne, sprzątanie
 raz w tygodniu wraz z wymianą pościeli oraz szereg 
usług dodatkowych. 

Dla klientów sektora biznes przygotowujemy
indywidualne oferty korporacyjne.

Nasze usługi:

      Sprzątanie: w wyznaczonym przez   
      Ciebie terminie, posprzątamy apartament,  
      wymienimy pościel  oraz ręczniki.
      Usługi pralnicze: na życzenie Klienta   
      możemy zająć się praniem i prasowaniem.
      Nasz wykwalifikowany personel służy   
      pomocą w określonym przedziale   
      czasowym.
      Transport z lotniska.
      Obsługa techniczna apartamentu 
      (naprawa sprzętów, awarie itp.).
      Możliwość doposażenie apartamentu 
      (łóżeczka dziecięce itp.).

Wszystkie lokale będą wykończone. W zależności od preferencji 
nabywców różnić się będą stylem wykończenia, doborem palety 
barw i detali nadających wnętrzu charakter. Każdy centymetr 
kwadratowy realizowanej inwestycji jest bardzo dobrze 
przemyślany. Każde wnętrze jest zaprojektowane w sposób 
przemyślany, ergonomiczne, maksymalnie funkcjonalne 
i kompletne. Dlatego niezależnie od wielkości metrażu każda 
osoba zatrzymująca się na Placu Wolności 6, na chwilę czy na 
dłużej, będzie czuła się tu jak w domu. 

Oferta Longstay



Najprostszy sposób
na wynajem z Citybreak

szybki
 i nieskomplikowany

system najmu

prosta umowa 
i 1 zbiorczy rachunek

pełne wyposażenie
i aneksy kuchenne

wynajem już od 
30 dniGdy potrzebujesz 

wygodnego 
miejsca na dłużej.

  nowoczesne, w pełni wyposażone 
  apartamenty
  brak skomplikowanych umów najmu
  stałe miesięczne opłaty
  bez zbędnych faktur od dostawców mediów
  łatwy i szybki system najmu

Co zyskują goście 
wybierająć ofertę Longstay?
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Oferta Longstay



Lokalizacja

Plac Wolności 6 realizowany jest w niezwykle atrakcyjnym 
rejonie, przy jednym z najbardziej charakterystycznych placów 
poznańskiego Śródmieścia, wewnątrz kwartału pomiędzy 
Placem Wolności a ulicami św. Marcin i Ratajczaka.
Plac Wolności to centralny punkt na mapie Poznania 
i  jedyny taki obiekt powstający tak blisko Starego Rynku. To 
miejsce otoczone kinami, teatrami, muzeami, galeriami, a także 
dobrymi restauracjami, kawiarniami i pubami.

Plac Wolności to przestrzeń znana z wielu znaczących 
i cenionych wydarzeń kulturalnych, festiwali, wystaw, 
koncertów. Na wyjątkowy charakter tego miejsca składa 
się także jego kontekst historyczny i najbliższe sąsiedztwo. To 
pod tym adresem w 1899/1900 r. przy ówczesnym Placu 
Wilhelmowskim 6 powstał dom towarowy Michaelisa & 
Kantorowicza projektu architekta Teodora Jaretzkiego. 
W 1927 r. powstało tutaj jedno z największych i najbardziej 
nowoczesnych w Polsce i Europie Kino Słońce, dzieło kupca 
Kałamajskiego.

Dzisiaj najbliższymi sąsiadami powstającej inwestycji są 
Biblioteka Uniwersytecka oraz kultowe Kino Muza.
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Lokalizacja



Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - 600 m
Uniwersytet Medyczny - 600 m
Politechnika Poznańska - 1,5 km

Kino Muza - 250 m
Teatr Polski w Poznaniu 1875 - 270 m
Zamek Królewski - 280 m 
Stary Rynek - 400 m
Park Cytadela - 1,1 km
Jezioro Maltańskie - 1,9 km

Galeria MM - 400 m
Stary Browar - 650 m
Kupiec Poznański - 400 m
Avenida - 1 km

Przystanek tramwajowy - 150 m
Dworzec Główny - 1 km
Lotnisko Poznań- Ławica - 6 km

Centrum Konferencyjne Młyńska 12 - 400 m
Międzynarodowe 
Targi Poznańskie - 1,4 km

Rozrywka i kultura

Edukacja

Zakupy

Komunikacja

Biznes
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Odległości:

Lokalizacja



W najbliższym otoczeniu oraz na terenie obiektu 
znajdą się liczne udogodnienia, takie jak punkty 
usługowe, restauracja, pralnia czy patio. 
 

Udogodniania
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Udogodnienia



Recepcja Restauracja

Lokale usługowe Sala konferencyjna

Pralnia 
samoobsługowa

Zewnętrzne patio

Udogodnienia

Nasi goście korzystać mogą z szeregu udogodnień
dopasowanych do ich potrzeb. 

Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych gości 
stwarzając przestrzenie pozwalające budować relacje, 
rozwijać  się z poczuciem przynależności do wyjatkowej 
społeczności.

14

Udogodnienia



Apartamenty  inwestycyjne w obiekcie Plac Wolności 6 zostaną 
odpowiednio dopasowane pod względem wielkości od 16 m2 
do 31 m2 i wykończenia. Operator proponuje również standaryzację 
w kwestii ich wyposażenia.

Standaryzacja ma pozytywny wpływ na opinię gości i najemców 
o lokalach, którzy często zmieniając miejsce pobytu mają 
sprecyzowane oczekiwania. Pozwala tworzyć przejrzyste oferty
marketingowe i jasny przekaz dla potencjalnych najemców. 

15

Standaryzacja

Standaryzacja
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Apartament Typu Compact

Studio z aneksem sypialnym
i kuchennym

Typy apartamentów

i wyposażenie



Apartament Typu Compact

Studio z aneksem sypialnym
i kuchennym

Część wypoczynkowa:

łóżko hotelowe/sofa 
tv - min. 40”
szafki nocne
lampki nocne
szafa
fotel
biurko
krzesło x2

Aneks kuchenny:

płyta indukcyjna
mikrofala/piekarnik
lodówka min. 3 półki
czajnik elektryczny
zestaw sztućców, naczyń
i garnków dla 2 osób

Łazienka:

prysznic
miska ustępowa
umywalka
lustro
akcesoria łazienkowe
(suszarka hotelowa)

Udogodnienia:

internet wi-fi
telewizja min. 30 kanałów

Dodatkowe akcesoria:
żelazko
deska do prasowania

Wyposażenie:

Powierzchnia:

16,83 m2 – 18,7 m2

Przykladowy rzut apartamentu typu Compact
17

Typy apartamentów

i wyposażenie



Apartament Typu Comfort

Studio z aneksem sypialnym
i kuchennym
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Typy apartamentów

i wyposażenie
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Apartament Typu Comfort

Studio z aneksem sypialnym
i kuchennym

Część wypoczynkowa:

łóżko hotelowe/sofa
tv - min. 40”
szafki nocne
lampki nocne
szafa
fotel
biurko
krzesło x2

Aneks kuchenny:

płyta indukcyjna
mikrofala/piekarnik
lodówka min. 3 półki
czajnik elektryczny
zestaw sztućców, naczyń
i garnków dla 2 osób

Łazienka:

prysznic
miska ustępowa
umywalka
lustro
akcesoria łazienkowe
(suszarka hotelowa)

Udogodnienia:

internet wi-fi
telewizja min. 30 kanałów

Dodatkowe akcesoria:
żelazko
deska do prasowania

Wyposażenie:

Powierzchnia:

19,16 m2 - 20,56 m2

Przykladowy rzut apartamentu typu Comfort

Typy apartamentów

i wyposażenie



Apartament Typu Comfort Plus

Studio z aneksem sypialnym
i kuchennym

20

Typy apartamentów

i wyposażenie
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Część wypoczynkowa:

łóżko hotelowe/sofa 
tv - min. 40”
szafki nocne
lampki nocne
szafa
fotel
biurko 
krzesło x2

Aneks kuchenny:

płyta indukcyjna
mikrofala/piekarnik
lodówka min. 3 półki
czajnik elektryczny
zestaw sztućców, naczyń
i garnków dla 2 osób

Łazienka:

prysznic
miska ustępowa
umywalka
lustro
akcesoria łazienkowe
(suszarka hotelowa)

Udogodnienia:

internet wi-fi
telewizja min. 30 kanałów

Dodatkowe akcesoria:
żelazko
deska do prasowania

Wyposażenie:

Apartament Typu Comfort Plus

Studio z aneksem sypialnym
i kuchennym

Powierzchnia:

21,03 m2 – 21,7 m2    

Przykładowy rzut apartamentu typu Comfort Plus

Typy apartamentów

i wyposażenie



Apartament Typu Deluxe

Studio z aneksem kuchennym
i wydzieloną częścią sypialną

22

Typy apartamentów

i wyposażenie
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Część wypoczynkowa:

łóżko hotelowe/sofa 
tv - min. 40”
szafki nocne
lampki nocne
szafa
fotel
biurko 
krzesło x2

Aneks kuchenny:

płyta indukcyjna
mikrofala/piekarnik
lodówka min. 3 półki
czajnik elektryczny
zestaw sztućców, naczyń
i garnków dla 2 osób

Łazienka:

prysznic
miska ustępowa
umywalka
lustro
akcesoria łazienkowe
(suszarka hotelowa)

Udogodnienia:

internet wi-fi
telewizja min. 30 kanałów

Dodatkowe akcesoria:
żelazko
deska do prasowania

Wyposażenie:

Apartament Typu Deluxe

Studio z aneksem kuchennym
i wydzieloną częścią sypialną

Powierzchnia:

32,91 m2    

Przykładowy rzut apartamentu typu Deluxe

Typy apartamentów

i wyposażenie



Dlaczego Plac Wolności 6?

Dochodowa i bezpieczna lokata

Inwestowanie w nieruchomości cieszy się nieustannym 
zainteresowaniem inwestorów ze względu na pewność, 
bezpieczeństwo i pewną stopę zwrotu.

Efektywność

W przeciwieństwie do zakupu typowego mieszkania 
na rynku pierwotnym, nabywca mini apartamentu nie 
ponosi dodatkowych nakładów na wykończenie i ma 
możliwość odliczenia podatku vat od ceny zakupu. 
Oznacza to, że inwestycja w mini apartament może być 
o kilkadziesiąt tysięcy złotych niższa przy co najmniej 
porównywalnej efektywności z przychodów czynszowych.

Wyjątkowe udogodnienia

W przeciwieństwie do mieszkań pod wynajem Plac 
Wolności 6 umożliwia najemcom łatwy dostęp do 
licznych punktów usługowych w tym samoobsługowej 
pralni, a także pubów, restauracji, miejsc pracy i 
wypoczynku w najbliższym otoczeniu lub na terenie 

Wiele inwestycji, jeden Plac Wolności 6

Wiele z podobnych inwestycji to mieszkania pod wynajem 
położone w różnych lokalizacjach, często odległych 
od centrum miasta, jego atrakcji i zalet. 

Elastyczność projektu

Nasza inwestycja to mini apartamenty pod wynajem 
krótko- lub długoterminowy, umożliwiająca 
dostosowanie polityki wynajmu do bieżącej sytuacji 
na rynku nieruchomości.

Unikatowa lokalizacja 

Mini apartamenty w dobrej lokalizacji są świetną 
alternatywą dla hoteli i typowych domów studenckich.

Bezpieczeństwo i profesjonalna obsługa

Doświadczony deweloper i profesjonalny zarządca.

Minimum nakładów, maksimum korzyści

Niewielki metraż = niewysoki koszt zakupu inwestycji.
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Podsumowanie
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Materiały marketingowe sa własnością Inwestycje Wielkopolski Sp. z o.o Plac Wolności 6 Sp. k. i nie mogą byc wykorzystywane bez wiedzy i zgody Inwestycje Wielkopolski 
Sp. z o.o Plac Wolności 6 Sp. k.

Informacje zawarte w niniejszej ofercie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz służą wyłącznie celom informacyjnym. Niniejsza oferta obsługi 
najmu lokali inwestycyjnych została przygotowana przez INA Management Sp. z o.o., która bierze za nia wyłaczna odpowiedzialnosc. Niniejsze wizualizacje maja charakter 
poglądowy. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą nieznacznie ulec zmianie na etapie inwestycji. Zmianie nie ulegną istotne cechy  świadczenia oraz 
funkcjonalność budynków.



Kontakt 
INA Management Sp. z o.o.
ul. Jana Heweliusza 11
80-890 Gdansk

+48 58 38 002 38
biuro@inamanagement.pl

Doradca ds. zarządzania 
+48 530 999 989 
placwolnosci6@citybreak.com.pl 

www.inamanagement.pl
www.citybreak.com.pl

www.citybreak.com.pl


