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Zarabiaj na wynajmie 

krótkoterminowym

 

Bezpiecznie Bezobsługowo Z zyskiem

www.rint.pl



Nie jesteśmy korporacją, ale standard pracy, jej 

organizacja i nasze podejście jest bardzo 

poukładane i uporządkowane.

Jesteśmy rozpoznawalną marką, średniej wielkości, 

kameralną, uporządkowaną, konsekwentną w 

działaniu, energiczną i „sympatyczną” (relacyjną, 

ludzką).

 

Wyróżnia nas przeniesienie doświadczenia 

hotelowego + funkcjonalności IKEA na 

doświadczenie korzystania z apartamentów 

praktycznie, funkcjonalnie, po ludzku i z 

"puszczeniem oka”.

 

Witamy w Rint - przyjaznym mieszkaniu w podróży.
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Poznajmy się...
 



www.rint.pl

 
Bezproblemowo i dochodowo - tak się 

zarabia z RINT

Jesteśmy tacy, jak Ty - sami inwestujemy i 
wynajmujemy nieruchomości. Wiemy, jak powinno 

wyglądać przyjazne mieszkanie w podróży.

Na bazie naszych doświadczeń powstała 
użyteczna usługa.

Twoje mieszkanie może zarabiać samo, bez 
twojego udziału. Chcemy jednak żebyś poczuł/a 

się komfortowo i bezpiecznie na tyle, na ile 
możemy Ci to zapewnić.
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Skorzystaj z naszych usług i zobacz jakie 

to wygodne

Przekazujesz nam swój apartament do 
zarządzania.

Zajmujemy się wszystkim za Ciebie, doglądamy 
najmniejszych szczegółów.

A Ty zyskujesz czas wolny i liczysz swoje zyski.
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Przede wszystkim bezobsługowo...

Nasza umowa szczegółowo określa warunki 
użytkowania lokalu - zobowiązujemy się do dbania o 

jego najlepszy standard i serwisowanie.

Dbamy o pozyskiwanie klientów, przekazywanie im 
kluczy, sprzątanie apartamentu.

Na twoje życzenie zajmiemy się również 
rozliczeniem mediów, czynszu administracyjnego.
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Twój własny dział marketingu

Na konkurencyjnym rynku wynajmu wygrywają 
najlepiej przygotowane i przedstawione oferty. 

Ludzie wynajmują oczami, a my zadbamy żeby twój 
apartament znalazł się wśród nich. 

Sesja zdjęciowa, a także "instrukcja obsługi" 
apartamentu w formie spaceru 3D.

a także wiele innych...

Home staging, ponieważ detale mają znaczenie.
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Napędza nas chęć dania dobrej usługi

Rozumiemy, że zadowoleni goście Twojego 
apartamentu wynajmą go ponownie i polecą go też 
swoim znajomym. Dlatego zobacz o co zadbamy w 

Twoim imieniu.

Zajmujemy się wszystkim za Ciebie, doglądamy 
najmniejszych szczegółów
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Współpracujemy

Chcesz zarabiać jak najwięcej ? Proszę bardzo, 
poznaj naszych partnerów... 
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Mamy solidne doświadczenie...

Zarządzamy 56 obiektami w dwóch 
miastach: Białymstoku i Lublinie.
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Mamy solidne doświadczenie...

Dysponujemy ponad 206 wygodnymi 
miejscami noclegowymi.

I kilkoma fotelami ;)
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Mamy solidne doświadczenie...

Wynajeliśmy:
 

 ponad 25.000 pokojonocy. 
 

Zaufało nam:
 

ponad 28.000 Klientów.
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Brzmi ciekawie ?
Zostaw nam swój apartament i zarabiaj 

bezobsługowo na wynajmie 
krótkoterminowym.

Zadzwoń lub napisz
 Z przyjemnością opowiemy co jeszcze 

możemy dla Ciebie zrobić.

e-mail:biuro@rint.pl
tel:+48 696 355 045


