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INVESTÍCIE DO
NEHNUTELNOSTÍ

S VYSOKÝM
VÝNOSOM

OPISAS.COM

OD ROKU 2008 VYHĽADÁVAME
NAJLEPŠIE MOŽNOSTI INVESTOVANIA
NA CELOSVETOVOM TRHU
S NEHNUTEĽNOSŤAMI.

„Investujeme ako prví do našich nehnutelností.“
Christian Calusa – CEO & Founder

Všetky informácie nájdete na opisas.com

Kto sme

Company Profile

Odborníci na vysoko výnosné investovanie
Od roku 2008 ponúkame našim klientom nehnuteľnosti schopné od začiatku generovať
značný ročný príjem vrátane ich zhodnotenia v čase a garancie úplného vlastníctva danej
nehnuteľnosti.
Sme medzinárodná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na predaj a sprostredkovanie
investičných nehnuteľností. Vo väčšine prípadov sme prvými investormi do našich
nehnuteľností. Zakúpili sme, zrenovovali a prenajali sme nehnuteľnosť nájomníkom,
pričom kladieme dôraz na vysokú solventnosť.
Pre poskytnutie našich služieb:
• investujeme do zdrojov priamym vlastníctvom veľkej časti ponúkaného portfólia
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nehnuteľností
• investujeme do záväzku neustálym vyhľadávaním najzaujímavejších projektov
na globálnom trhu
• investujeme do spolupráce prostredníctvom rozvoja rozsiahlej medzinárodnej siete
inštitučných dohôd, obchodných a profesijných partnerstiev
daňového a právneho odvetvia.
Vďaka tomuto úsiliu sme schopní porozumieť potrebám klientov v malom
i veľkom investovaní a vyhovieť ich požiadavkám širokou ponukou služieb.

Všetky informácie nájdete na opisas.com

• investujeme do poznania ponúkaných realitných trhov a ich administratívy,

Náš tím
Široko zastúpená medzinárodná
sieť odborníkov.
Naša spoločnosť má klientov vo viac ako 20 krajinách sveta a vďaka tomu sme súčasťou
20 odlišných kultúr. Považujeme to za veľkú príležitosť spoznať nové spôsoby
obchodovania, ktoré môžu vzísť z medzinárodnej spolupráce. Práve z tohto dôvodu
je náš tím rôznorodý, a preto sme schopní splniť všetky požiadavky.

Všetky informácie nájdete na opisas.com
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Charakteristiky najlepšej
investície: rentabilita
a spoľahlivosť.

Company Profile

Naša misia

Company Profile

Vyhovieť požiadavkám a potrebám
každého investora.
Ten, kto sa rozhodne investovať, sa často môže ocitnúť na rázcestí. Na jednej
strane sa nachádza túžba po zisku v čo najkratšom čase. Podľa niektorých
platí tvrdenie: „Nech peniaze zarábajú na nás, a nie naopak“.
Na druhej strane je nevyhnutnosť ochrániť výsledky vlastnej práce a predošlých
investícií. S OPISAS sa spomenuté požiadavky navzájom nevylučujú
ale sú ako súbežné pruhy na “finančnej diaľnici”. Kto s nami nadviaže
spoluprácu, rozhodne sa pre diverzifikáciu a rozvoj vlastného investičného
portfólia, ako aj pre naplánovanie a správu najvýnosnejších riešení.
Ponúkame úplnú a nepretržitú asistenciu spolu s informovaním
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o aktualizáciách v legislatívnej oblasti, o kolísaní trhových cien
a o medzinárodných príležitostiach.
Od roku 2008 až dodnes stále viac investorov prejavuje dôveru v našu
serióznosť, transparentnosť a profesionalitu. Vďaka nim sme lídrom
v investovanído nehnuteľností s vysokým výnosom. Často sú to práve oni,
či obchodným partnerom. Odplatiť ich dôveru je tou najlepšou investíciou,
naším najväčším bohatstvom a našou misiou.

Všetky informácie nájdete na opisas.com

spokojní so svojou investíciou, ktorí nás predstavia svojim priateľom, známym

Naša stratégia
Vyhľadanie, kúpa, správa nehnuteľnosti
a finančné zhodnotenie.
Pri ponúkaní investície do nehnuteľností s vysokým výnosom vychádzame z našej
dlhoročnej skúsenosti. Vďaka dôslednému naplánovaniu môžu naši klienti získať
maximálne výsledky z akejkoľvek investície; od najmenšej až po tú najštruktúrovanejšiu.
Vyhľadanie a kúpa
Zameriavame sa len na nehnuteľnosti a projekty umiestnené v geografických oblastiach
(mestách alebo obývaných častiach), ktoré predstavujú značné výhody pre investora.
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Medzi výhody patrí vysoká miera rentability a možnosť zhodnotenia nehnuteľnosti.
V rozvoji štruktúrovaných investícií uprednostňujeme správne vyvažovanie a modularitu

Všetky informácie nájdete na opisas.com

na základe požiadaviek a zámerov klienta.

Company Profile
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Správa majetku
Pre zabezpečenie neustálej rentability je hlavnou konkurenčnou výhodou výnosná správa
majetku. Naši klienti si nás vyberajú vďaka stabilite, ktorú im ponúkame. Správa nehnuteľnosti
je pod naším neustálym dohľadom a je zverená dôveryhodnej sieti miestnych profesionálov.
Zhodnotenie
Klientom sme oporou vo finančnom zhodnotení investície: od okamžitej rentability
až po zhodnotenie v čase. Sme pevne presvedčení o tom, že zhodnotenie investovaného
kapitálu je kľúčovou súčasťou akejkoľvek investície do nehnuteľnosti.

Nadobudnutá skúsenosť
je k dispozícii našim
klientom – investorom.

Všetky informácie nájdete na opisas.com
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Naše služby
Odborníci vo všetkých
fázach investície.
Od kúpy po správu konkrétnej nehnuteľnosti, od plánovania vyvážených balíkov služieb
po ich implementáciu, od vyhodnotenia potreby diverzifikácie po vytvorenie a správu
štruktúrovaných nástrojov. Klienta – investora sprevádza tím expertov OPISAS, ktorý
mu ochotne so všetkým pomôže.
Účtovné a daňové služby
Úzko spolupracujeme so skúsenými odborníkmi s cieľom čeliť účtovným a daňovým
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aspektom na medzinárodnej úrovni. Veríme, že začať investíciu s využitím tých
správnych postupov zaistí maximalizáciu výhod.
Právne služby
Vďaka viacerým dlhodobým zmluvným dohodám s našimi partnermi sme schopní
poskytnúť vysoko kvalifikované právne služby. Počas celého trvania investície

Všetky informácie nájdete na opisas.com

sa klienti môžu obrátiť priamo na našich odborníkov.
Služba správy majetku
Obzvlášť strategické je môcť každému klientovi – investorovi ponúknuť dôkladnú
a presnú správu majetku vo všetkých lokalitách nášho pôsobenia. Preto sú vyhľadanie
dôveryhodného nájomcu, platba poplatkov, inkasovanie nájomného a kontrola stavu
nehnuteľnosti zverené osobe pôsobiacej v danej oblasti, ktorá je stále k dispozícii.
Práve správca nehnuteľnosti je zodpovedný za prípravu a vyhotovenie mesačnej
správy o stave investície.
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Poradenské služby
Službu realitného poradcu (Property Advising) a riadenie aktív (Asset Management)
ponúkame hlavne klientom s finančným profilom. Pri procese identifikácie,
zhodnotenia, plánovania, vytvorenia a správy ekonomicky realizovateľných
a profitujúcich nehnuteľností sa obraciame na našich partnerov
(inštitučných a nie inštitučných).

Všestranná a aktualizovaná
asistencia.

Všetky informácie nájdete na opisas.com

10

Všetky informácie nájdete na opisas.com

Investovanie
na mieru pre
všetkých.

Kto sa na nás obracia

Company Profile

OPISAS si vyberajú malí investori, ale aj významné
finančné korporácie hľadajúce investície
do nehnuteľností s vysokým výnosom.
Každý deň analyzujeme medzinárodný trh s nehnuteľnosťami so zámerom vyhľadať
vysokú mieru ohodnotenia, vysokú rentabilitu a možnosti konkurencie. Cieľom našej
práce je ponúknuť investície do nehnuteľností s vysokým výnosom pre:
• súkromné osoby, ktoré kupujú nehnuteľnosť s cieľom vytvoriť dodatkový
príjem a zhodnotenie nehnuteľnosti v čase
• individuálnych záujemcov o dovolenkový dom alebo o životný štýl
s garanciou sprostredkovateľa, ktorý nehnuteľnosti dôsledne vybral
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• investorov, ktorí túžia po diverzifikácii vlastného portfólia v investícii s konkrétnym
výnosom na inom trhu s jasnou a vopred stanovenou ročnou rentabilitou spolu
s výnimočnými možnosťami kapitálového zisku
• finančné korporácie, ktoré hľadajú správcu nehnuteľností a aktív (Real Estate
Asset Manager) pre štruktúrovanie a spravovanie finančných riešení,

Všetkým našim klientom ponúkame profesionálne a odborné služby a odovzdávame
im všetky naše skúsenosti.

Všetky informácie nájdete na opisas.com

alebo aby plnil úlohu poradcu.

Naše partnerstvá

Company Profile

Aby sme mohli každému klientovi ponúknuť službu ušitú
na mieru, je pre nás kľúčová hĺbková znalosť jednotlivých
nárokov v každej krajine nášho pôsobenia, práca
rozličných profesionálov a ich informovanosť o najnovších
daňových, legislatívnych aj finančných novinkách.

Všetky informácie nájdete na opisas.com
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Všetky informácie nájdete na opisas.com

Z toho dôvodu sústavne úzko spolupracujeme
s najdôležitejšími medzinárodnými spoločnosťami,
asociáciami v sektore a mnohými ďalšími
profesionálnymi a obchodnými partnermi. Každoročne
sú výsledkom našej práce v spolupráci so zazmluvnenými
partnerskými inštitúciami stovky workshopov, webinárov,
prieskumov a analýz trhu vrátane detailných správ
z viacerých krajín, kde pôsobíme.

INFO@OPISAS.COM
OPISAS.COM

