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WSTĘP

W ebooku tym znajdziesz zbiór sprawdzonych

narzędzi online, które wykorzystujemy na co

dzień (i z powodzeniem) przy inwestowaniu  

w mieszkania. Powodzenia!



1 .  WYSZUKIWANIE  OKAZJ I

Sprawdź MONITER - dzięki

niemu będziesz na bieżąco

otrzymywał linki do ofert, które

spełniają Twoje kryteria. Nie musisz

już przeszukiwać kilkunastu portali

ogłoszeniowych, wszystko trafi na

Twoją skrzynkę mailową, a

Ty będziesz miał więcej czasu na

oglądanie mieszkań i pewność, że

żadnej okazji nie ominiesz! Możesz

szukać w ten sposób mieszkań do

zakupu, ale również na podnajem. 

http://moniter.pl/r/impro
http://moniter.pl/r/impro
http://moniter.pl/r/impro


SPRAWDŹ  INSTRUKCJĘ

WIDEO  JAK  KORZYSTAĆ   

Z  MONITERA

http://zainwestowani.pl/moniter


2 .  ZANIM  POJEDZIESZ . . .

Zanim pojedziesz obejrzeć 

mieszkanie warto zapoznać się z 

okolicą. Dobrym pomysłem jest

sprawdzenie jakie ważne 

punkty znajdują się w pobliżu 

(Google Maps), a także zobaczyć jak 

wygląda budynek, ulica, sąsiedztwo 

bez wychodzenia z domu (Google 

Street View). 

GOOGLE MAPS  

GOOGLE STREET VIEW 

https://www.google.pl/maps


3 .  SPRAWDŹ  CENY

Za pomocą tych stron sprawdzisz

ceny mieszkań w okolicy, przejrzysz

mapę cen i "wycenisz" wybraną
nieruchomość. Oczywiście wszystkie

dane, które w ten sposób uzyskasz

będą w przybliżeniu, bo nic nie zastąpi

wyceny przez rzeczoznawcę, ale jeśli
Twoja nieruchomość jest standardowa

i znajduje się na dużym osiedlu, to za

pomocą tych narzędzi będziesz mógł
poznać prawdopodobną cenę. 

CENY.SZYBKO.PL

URBAN.ONE

https://ceny.szybko.pl/


4 .  SPRAWDŹ  KSIĘGĘ

WIECZYSTĄ

Pod tym adresem znajdziesz

elektroniczną przeglądarkę ksiąg

wieczystych.  Jesli znasz numer

KW, to na tej stronie sprawdzisz

bezpłatnie jej zawartość i przejrzysz

wszystkie działy. 

EKW.MS.GOV.PL 

https://ekw.ms.gov.pl/


5 .  GRUPY  NA  FACEBOOKU

Jeśli chcesz kupić lub sprzedać
mieszkanie - sprawdź grupy

sprzedażowe.

Jesli chcesz wynająć mieszkanie -

sprawdź grupy dla najemców.



WIĘCEJ  O  SOCIAL  MEDIA

ZNAJDZIESZ  W  TYM

NAGRANIU :

https://www.youtube.com/watch?v=acBYRMAvBbY


6 .  ŁADNE  ZDJĘCIA ,  ULOTKI

Za pomocą tej

strony przygotujesz ładne ulotki,

broszury, kolaże zdjęć, grafiki -  

a wszystko to w odpowiednim

rozmiarze - dostosowanym do

wymogów Facebooka lub

Instagrama. Narzędzie jest bardzo

proste, intuicyjne i nie wymaga

żadnych umiejętności graficznych.

Sprawdź!

CANVA.COM

https://www.canva.com/
https://www.canva.com/


SPRAWDŹ  

INSTRUKCJĘ  JAK  

KORZYSTAĆ  Z  CANVA .COM

https://youtu.be/krc6oW_aNOw


7 .  ROZL ICZENIA  

Z  NAJECAMI

System Obsługi Najmu pozwoli Ci w łatwy sposób 

zarządzać najmem - wystawiać faktury, kontrolować 

płatności, rozliczać liczniki, przyjmować zgłoszenia, 

komunikować się z najemcami. Program został 
stworzony dla właścicieli, inwestorów i zarządców 

mieszkań. 

https://systemobsluginajmu.pl/registration?utm_source=impro.biz.pl&utm_campaign=sonref
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