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JEŚLI ZOSTANIESZ DO KOŃCA…

Do wygrania… KSIĄŻKI!

1. Ile m2 powierzchni mieszkalnej zostało 
sfinansowane przez spółkę Inwestycje 
Hryniewicz.pl od 2012 r.?

2. Dlaczego to właśnie Ty powinieneś 
otrzymać książkę?



JAK OCENIĆ 
POTENCJAŁ MIESZKANIA

I ANALIZOWAĆ INWESTYCJE?
1. Z czego wynika potencjał nieruchomości?
2. Jak analizować mieszkanie na flipa? – case study

i wykorzystanie tabeli do prognozy flipa.
3. Jakich błędów nie popełniać przy analizowaniu 

mieszkania na flipa?
4. Jak weryfikować stan prawny nieruchomości?
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POTENCJAŁ NIERUCHOMOŚCI
• Zobacz to, czego inni nie widzą:
• Układ ścian działowych i nośnych oraz okien
• Instalacja wod.-kan.
• Instalacja wentylacji
• Potencjał do wykonania pokoi na wynajem
• Potencjał do wykonania mikrokawalerek



POTENCJAŁ NIERUCHOMOŚCI



CASE STUDY
• Czy to mieszkanie nadaje się na flipa?
• 51,48 m2, 3 pokoje z kuchnią
• Odrębna własność
• Mieszkanie w wieżowcu, 4. piętro z 10
• Warszawa, Bemowo
• 430.000 zł (8353 zł /m2)
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CASE STUDY
• Za ile sprzedam mieszkanie?
• Rzeczoznawca: 507.000 zł po remoncie
• Ale… inwestor może być zainteresowany 

zakupem za 520.000 – 590.000 zł!
• Nawet 15% powyżej wartości rynkowej?!



CASE STUDY
Fragment tabeli analizy inwestycyjnej mieszkania.



CASE STUDY
• Ile zarobię na tym mieszkaniu?



CASE STUDY
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JAKICH BŁĘDÓW NIE POPEŁNIAĆ?
• Błędy w analizowaniu mieszkania na flipa
• Ocena przeznaczenia mieszkania
• Szacowanie kosztów remontu
• Szacowanie czasu trwania inwestycji
• Szacowanie ceny sprzedaży 

(nieznajomość rynku)
• Pominięcie kosztów finansowania
• Utracone korzyści z najmu
• Niesprawdzenie stanu prawnego
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• Jak sprawdzić księgę wieczystą… i czy każde 

mieszkanie ją ma?

http://ekw.ms.gov.pl
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CZY WARTO SPRZEDAWAĆ GOTOWCE?

• Gotowce inwestycyjne vs. flip do zamieszkania:
• wycena dochodowa (vs. porównawcza)
• rosnąca popularność (łatwiej się wyróżnić)
• bezpieczniejsze (przychody z najmu)
• możliwość dalszego zarządzania 

lub podnajmu.
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WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM 
FLIPOWANIA MIESZKANIAMI

Sprawdź nas! Obejrzyj: https://youtu.be/raeJwSYEWF8 
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WYŻSZY POZIOM 
FLIPOWANIA MIESZKANIAMI?

TAK!:
• Otrzymasz prawdziwe wsparcie 

na każdym etapie
• Będziesz mógł flipować mieszkaniami 

„do zamieszkania” 
i gotowcami inwestycyjnymi

• Dostaniesz gwarancję finansowania!



OTO CO OTRZYMASZ

• 8 Modułowy Program ERL 
– ponad 10 godzin nagrań (3970 PLN)



OTO CO OTRZYMASZ

• 8 Modułowy Program ERL 
– ponad 10 godzin nagrań (3970 PLN)

• 8 Modułowy Program Szkoły 
remontowania – ponad 13 godzin nagrań 
(1995 PLN)



OTO CO OTRZYMASZ

• 8 Modułowy Program ERL 
– ponad 10 godzin nagrań (3970 PLN)

• 8 Modułowy Program Szkoły 
remontowania – ponad 13 godzin nagrań 
(1995 PLN)

• Prawdziwe, indywidualne wsparcie przy 
każdym flipie (500 PLN/1h)



OTO CO OTRZYMASZ

• 8 Modułowy Program ERL 
– ponad 10 godzin nagrań (3970 PLN)
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(1995 PLN)

• Prawdziwe, indywidualne wsparcie przy 
każdym flipie (500 PLN/1h)

• Gwarancje finansowania 
zweryfikowanych flipów (Bezcenne!)
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DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?
Dla osób, które:
• Zaczynają swoją przygodę z flipowaniem

(pomoc przy pierwszych flipach)
• Mają za sobą wiele flipów

(standardy wykonywania gotowców, rewitalizacje 
kamienic, projekty deweloperskie)

• Chcą powiedzieć TAK sprawnemu remontowaniu 
(Szkoła remontowania!)

• Mają niewiele kapitału do flipowania
(potrzeba tylko 10% kosztów inwestycji)

• Mają duży kapitał i chcą skalować (150.000 zł wystarczy, 
aby obracać mieszkaniami za 15.000.000 zł)



Bonus #1
Dostęp do zamkniętego forum

(WARTOŚC 500 PLN)



Dołącz do społeczności 
świadomych inwestorów



Bonus #2
Min. 3 konsultacje grupowe

(WARTOŚĆ 1500 PLN)



Dorzucaj paliwo do pieca 
swojej wewnętrznej 

motywacji!



OTO CO OTRZYMASZ
• 8 Modułowy Program ERL 

– ponad 10 godzin nagrań (3970 PLN)
• 8 Modułowy Program Szkoły remontowania – ponad 

13 godzin nagrań (1995 PLN)
• Prawdziwe, indywidualne wsparcie przy każdym 

flipie (500 PLN/1h)
• Gwarancje finansowania zweryfikowanych flipów

(Bezcenne!)
• Dostęp do zamkniętego forum (500 PLN)
• Min. 3 konsultacje grupowe (1500 PLN)

Całkowita wartość: 8465 PLN



Filmy i materiały dostępne 
online, do wielokrotnego 

odtwarzania!



Bonus #3
Umowa najmu i program do 
zarządzania mieszkaniami

(WARTOŚĆ 1000 PLN)



Bonus #4
Tabele do analizy inwestycji 

(flipy, najem)
(WARTOŚĆ 500 PLN)



OTO CO OTRZYMASZ
• 8 Modułowy Program ERL 

– ponad 10 godzin nagrań (3970 PLN)
• 8 Modułowy Program Szkoły remontowania – ponad 13 godzin 

nagrań (1995 PLN)
• Prawdziwe, indywidualne wsparcie przy każdym flipie (500 PLN/1h)
• Gwarancje finansowania zweryfikowanych flipów (Bezcenne!)
• Dostęp do zamkniętego forum (500 PLN)
• Min. 3 konsultacje grupowe (1500 PLN)
• Umowa najmu i dostęp do aplikacji do zarządzania (1000 PLN)
• Tabele do analizy inwestycji (500 PLN)

Całkowita wartość: 9965 PLN
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Masz Teraz Dwie Opcje:
1 - Dalej Brać Ryzyko Każdego Flipa Na Siebie 
I Ograniczać Się Finansowaniem Albo…

2 - Powiedzieć TAK! Skalowaniu Inwestycji, Korzystaniu 
Z Doświadczeń Setek Flipów I Nieograniczonemu 
Finansowaniu I Wielokrotnie Odzyskać Inwestycję



Bonus #5
Parkowanie mieszkań 

i budowanie swojej wolności 
finansowej!

(Nie stracisz zadatku 
i perfekcyjnie wykorzystasz 
swoją zdolność kredytową!)



Bonus #6
Wsparcie przy tworzeniu 

własnych Spółek do rozliczania 
zysku i pod duże inwestycje

(WARTOŚĆ 1500 PLN)



OTO CO OTRZYMASZ
• 8 Modułowy Program ERL 

– ponad 10 godzin nagrań (3970 PLN)
• 8 Modułowy Program Szkoły remontowania – ponad 13 godzin 

nagrań (1995 PLN)
• Prawdziwe, indywidualne wsparcie przy każdym flipie (500 PLN/1h)
• Gwarancje finansowania zweryfikowanych flipów (Bezcenne!)
• Dostęp do zamkniętego forum (500 PLN)
• Min. 3 konsultacje grupowe (1500 PLN)
• Umowa najmu i dostęp do aplikacji do zarządzania (1000 PLN)
• Tabele do analizy inwestycji (500 PLN)
• Parkowanie mieszkań (Bezcenne!)
• Wsparcie przy tworzeniu własnych Spółek (1500 PLN)

Całkowita wartość: 11 465 PLN



8 MODUŁOWY PROGRAM ERL



8 MODUŁOWY PROGRAM SR

1. Planowanie remontu
2. Ekipa remontowa
3. Prawo, przepisy, pozwolenia
4. Finanse remontu
5. Materiały remontowy
6. Zaawansowane rozwiązania
7. Remont w praktyce (wideo z mieszkań)
8. Wyższy poziom remontowania
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• Korzystaj z wypracowanych standardów produkcji gotowców 

inwestycyjnych
• Wejdź na wyższy poziom remontowania ze Szkołą Remontowania
• Zobacz jak robią to inni inwestorzy i zachowaj najwyższy poziom 

motywacji
• Flipuj angażując tylko 10% wszystkich kosztów flipa
• Kupuj nieruchomości za kilka milionów złotych angażując 

maksymalnie 150.000 zł
• Wejdź na wyższy poziom rewitalizując całe kamienice 

i robiąc projekty deweloperskie
• Zbuduj biznes oparty o zarządzanie i/lub podnajem
• Buduj swoją zdolność kredytową parkując mieszkania 

i odkupując je w dogodnym momencie



OTO CO OTRZYMASZ
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OTO CO OTRZYMASZ
• 8 Modułowy Program ERL 

– ponad 10 godzin nagrań (3970 PLN)
• 8 Modułowy Program Szkoły remontowania – ponad 13 godzin nagrań (1995 PLN)
• Prawdziwe, indywidualne wsparcie przy każdym flipie (500 PLN/1h)
• Gwarancje finansowania zweryfikowanych flipów (Bezcenne!)
• Dostęp do zamkniętego forum (500 PLN)
• Min. 3 konsultacje grupowe (1500 PLN)
• Umowa najmu i dostęp do aplikacji do zarządzania (1000 PLN)
• Tabele do analizy inwestycji (500 PLN)
• Parkowanie mieszkań (Bezcenne!)
• Wsparcie przy tworzeniu własnych Spółek (1500 PLN)

Całkowita wartość: 11 465 PLN
Cena dla Was: 3 980 PLN



Dlaczego ten webinar
jest wyjątkowy…



Bonus #7
…



Bonus #7
Otrzymasz zwrot za całe 
szkolenie, jeśli wykonasz 

przynajmniej 2 flipy
w ramach projektu ERL 

w ciągu 12 mc
(WARTOŚĆ: 
3980 PLN)



OTO CO OTRZYMASZ
• 8 Modułowy Program ERL 

– ponad 10 godzin nagrań (3970 PLN)
• 8 Modułowy Program Szkoły remontowania – ponad 13 godzin nagrań (1995 PLN)
• Prawdziwe, indywidualne wsparcie przy każdym flipie (500 PLN/1h)
• Gwarancje finansowania zweryfikowanych flipów (Bezcenne!)
• Dostęp do zamkniętego forum (500 PLN)
• Min. 3 konsultacje grupowe (1500 PLN)
• Umowa najmu i dostęp do aplikacji do zarządzania (1000 PLN)
• Tabele do analizy inwestycji (500 PLN)
• Parkowanie mieszkań (Bezcenne!)
• Wsparcie przy tworzeniu własnych Spółek (1500 PLN)

Całkowita wartość: 11 465 PLN
Cena dla Was: 3 980 PLN



OTO CO OTRZYMASZ
• 8 Modułowy Program ERL 

– ponad 10 godzin nagrań (3970 PLN)
• 8 Modułowy Program Szkoły remontowania – ponad 13 godzin nagrań (1995 PLN)
• Prawdziwe, indywidualne wsparcie przy każdym flipie (500 PLN/1h)
• Gwarancje finansowania zweryfikowanych flipów (Bezcenne!)
• Dostęp do zamkniętego forum (500 PLN)
• Min. 3 konsultacje grupowe (1500 PLN)
• Umowa najmu i dostęp do aplikacji do zarządzania (1000 PLN)
• Tabele do analizy inwestycji (500 PLN)
• Parkowanie mieszkań (Bezcenne!)
• Wsparcie przy tworzeniu własnych Spółek (1500 PLN)

Całkowita wartość: 11 465 PLN
Cena dla Was: 3 980 PLN

Koszt szkolenia przy 2 flipach: 0 PLN!!!



SZYBKA KALKULACJA
• Średni budżet 1 flipa w Warszawie 

to 400.000 zł
• Średni zarobek to 40.000 zł
• Mając 400.000 zł w ciągu roku możesz 

zarobić min. 80.000 zł



SZYBKA KALKULACJA
• Średni budżet 1 flipa w Warszawie to 400.000 zł
• Średni zarobek to 40.000 zł
• Mając 400.000 zł w ciągu roku możesz zarobić min. 80.000 zł

• ERL-ując, inwestujesz tylko 150.000 zł 
Robiąc 5 flipów rocznie za 2.000.000 zł, 
zarabiasz 200.000 zł



SZYBKA KALKULACJA
Co jest lepsze

• Zarobić 80.000 zł angażując 400.000 zł

Czy

• Zarobić 200.000 zł, angażując 150.000 zł?

… i to przy dużo mniejszym ryzyku!



SZYBKA KALKULACJA

data 
pierwszej 
transakcji

data 
ostatniej 
transakcji

ERL ilość transakcji
kwota 

inwestycji
łączna kwota zysku 

ERL'a

1 lis.16 cze.20 KM 35 14 214 160 zł 1 236 306 zł
2 sie.14 cze.20 JH 23 8 944 903 zł 638 210 zł
3 gru.16 maj.20 JG 18 7 133 592 zł 602 575 zł
4 mar.18 cze.20 ŁS 10 4 982 056 zł 445 628 zł
5 sty.14 maj.20 MB 20 5 741 976 zł 364 722 zł



SZYBKA KALKULACJA

Cena dla Was: 3 980 PLN
Koszt szkolenia przy 2 flipach: 0 PLN!!!

Co jest lepsze

• Zarobić 80.000 zł angażując 400.000 zł

Czy

• Zarobić 200.000 zł, angażując 150.000 zł?

… i to przy dużo mniejszym ryzyku!



OTO CO OTRZYMASZ
• 8 Modułowy Program ERL 

– ponad 10 godzin nagrań (3970 PLN)
• 8 Modułowy Program Szkoły remontowania – ponad 13 godzin nagrań (1995 PLN)
• Prawdziwe, indywidualne wsparcie przy każdym flipie (500 PLN/1h)
• Gwarancje finansowania zweryfikowanych flipów (Bezcenne!)
• Dostęp do zamkniętego forum (500 PLN)
• Min. 3 konsultacje grupowe (1500 PLN)
• Umowa najmu i dostęp do aplikacji do zarządzania (1000 PLN)
• Tabele do analizy inwestycji (500 PLN)
• Parkowanie mieszkań (Bezcenne!)
• Wsparcie przy tworzeniu własnych Spółek (1500 PLN)

Całkowita wartość: 11 465 PLN
Cena dla Was: 3 980 PLN

Koszt szkolenia przy 2 flipach: 0 PLN!!!



ZAPRASZAMY!
https://zainwestowani.pl/rozmowa/

https://zainwestowani.pl/rozmowa/


OBIECANE MATERIAŁY
BONUSY:
1. Prezentacja – PDF
2. Tabela do analizy FLIPA – EXCEL
3. Checklista kontrolna do sprawdzenia 

stanu prawnego nieruchomości – PDF
4. Sesja pytań i odpowiedzi – NA ŻYWO
5. Do wygrania… KSIĄŻKI!



SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI

ZAPRASZAMY DO PROJEKTU ERL:
https://zainwestowani.pl/rozmowa/

https://zainwestowani.pl/rozmowa/

