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Moja wiadomość dla Ciebie



1. Zdecyduj czego chcesz od życia
Inwestowanie zacząłbym od podróży wgłąb siebie. Zrób analizę swojej

osobowości i dowiedz się jaką jesteś osobą. Znajomość swoich mocnych i
słabych stron bardzo pomaga. Polecam Ci zainteresowanie się modelem
MBTI lub testami Instytutu Gallupa. Określ swoje marzenia i pragnienia.

Musisz wiedzieć co ma dla Ciebie największą wartość. Wypisz sobie swoje
cele na kartce i miej zawsze w pobliżu. W trudnych chwilach przyda Ci się

wgląd na to do czego docelowo dążysz.

2. Uporządkuj swoje życie
To jest problem wielu początkujących inwestorów. Zrób porządek ze swoim
życiem. Zabierz się za poukładanie swoich relacji z bliskimi. Opowiedz im o
tym co chcesz robić i poszukaj ich wsparcia. Nie słuchaj ludzi mówiących Ci,
że się nie nadajesz. Uporządkuj swoje finanse. Zacznij prowadzić budżet
domowy. Musisz wiedzieć ile wydajesz, by móc określić to ile możesz

zainwestować.

3. Zaangażuj się
Bez odpowiedniego zaangażowania w sprawę nie ma co się bawić w

inwestowanie w nieruchomości. Musisz mieć wielką wolę dokonania zmian w
swoim życiu. Przede wszystkim odpowiedz sobie na pytanie : Czy naprawdę

jesteś zafascynowany tym tematem na tyle, żeby przy pierwszych
trudnościach nie poddawać się i dążyć do celu? Rynek jest pełen inwestorów
i konkurencja jest ogromna. Cierpliwość i powolne dążenie do celu zapewni

Ci powodzenie w tej dziedzinie.

4. Zdobądź wiedzę
Dla mnie jest to jeden z najprzyjemniejszych etapów. Jeżeli jesteś

zafascynowany inwestowaniem w nieruchomości tak samo jak ja, czytanie
tekstów i zdobywanie wiedzy będzie dla Ciebie przyjemnością. Staram się

ciągle rozwijać i poszerzać swoją wiedzę poprzez czytanie książek czy
śledzenie blogów branżowych. 

5. Określ swoją strategię inwestycyjną
Dla mnie jest to jeden z najprzyjemniejszych etapów. Jeżeli jesteś

zafascynowany inwestowaniem w nieruchomości tak samo jak ja, czytanie
tekstów i zdobywanie wiedzy będzie dla Ciebie przyjemnością. Staram się

ciągle rozwijać i poszerzać swoją wiedzę poprzez czytanie książek czy
śledzenie blogów branżowych. 



6. Określ swoje cele inwestycyjne
Zawsze zaczynaj z wizją końca. Musisz wiedzieć do czego ma cię

doprowadzić Twoja strategia. Ważne byś określał swoje cele zgodnie z
zasadami SMART. W skrócie Twoje cele muszą być mierzalne i określone w
czasie. Możliwość kontrolowania tego jak blisko do zrealizowania swojego
celu jesteś jest kluczowa w dążeniu do niego. Ustal sobie harmonogram

działania i wracaj często do niego by sprawdzić czy posuwasz się do przodu.

7. Określ swój obszar działania
Zdecydowanie odradzam Ci inwestowanie z dala od miejsca zamieszkania.

Skup się na najbliższej okolicy. Poszukaj inwestorów w pobliżu oraz zrób
dogłębną analizę rynku. Inwestowanie w nieruchomości ciężko

przeprowadzić na odległość. Znam takich inwestorów ale nie polecam Ci
tego podejścia. Poza tym wszystkim chyba słyszałeś zasadę trzech "L".

Lokalizacja, lokalizacja i jeszcze raz lokalizacja inwestorze. 

8. Zbuduj kręgosłup swojego zespołu
Zgrany zespół to podstawa w branży nieruchomości. Zacznij zbierać wokół

siebie zaufane osoby, które będą mogły wesprzeć Cię w procesie
inwestowania. Kręgosłup takiego zespołu powinien stanowić agent

nieruchomości (jeżeli Ty nim nie jesteś), notariusz oraz księgowy/specjalista
od finansowania. Sam popełniłem ten błąd i nie zebrałem odpowiedniego

zespołu zanim doprowadziłem do transakcji. Wiele mnie to nauczyło i
chciałbym oszczędzić tego Tobie.

9. Zadbaj o finansowanie inwestycji
Na początku zanim pójdziesz do banku i będziesz pożyczał pieniądze skup
się na swoich bliskich i znajomych. Bardzo często znajdziesz przychylne Ci

osoby, które będą gotowe zainwestować w Twoje przedsięwzięcie. Przygotuj
się, przedstaw im konkretny biznesplan twojej inwestycji i nakreśl korzyści

jakie będą z tego mieli. 

10. Zacznij szukać okazji na rynku
Musisz wykonać określoną pracę by znaleźć odpowiednią nieruchomość dla

siebie. Musisz poznać rynek na którym chcesz działać. Wyjdź z domu i
zaplanuj spotkania z lokalnymi agentami by zapoznać się z ich ofertą
mieszkań. Poznaj ceny jakie panują obecnie w Twoim mieście. Miej na

uwadze fakt, że dzielnica, dzielnicy nie jest równa. 



11. Zaplanuj budżet na inwestycję
Jeżeli interesujesz się inwestowaniem w nieruchomości znasz pewnie

powiedzenie, że to ile zarobisz na danej nieruchomości musisz wiedzieć już
podczas jej zakupu. Odpowiednie zbadanie rynku oraz znajomość kosztów,

które pojawiają się podczas inwestowania są niezbędne by osiągnąć
przyzwoitą stopę zwrotu zainwestowanych pieniędzy. Po przeprowadzeniu

jednej transakcji będziesz już wiedział na czym to wszystko polega i znacznie
łatwiej Ci będzie wykonywać kolejne obliczenia.

12. Dokonaj odpowiednich obliczeń
Znając cenę po której możesz sprzedać swoją nieruchomość, możesz

dokładnie zaplanować cały proces inwestycyjny. Ja kupując daną
nieruchomość mam jedno główne założenie. Gdybym wystawił przed chwilą

zakupioną nieruchomość na sprzedaż, uzyskałbym przynajmniej tyle co
dzisiaj za nią zapłaciłem. 

13. Sprawdź swoje obliczenia z innym inwestorem
Mentor dla początkującego inwestora jest jak woda dla dopiero co

posadzonej rośliny. Bez mentora ciężko będzie Ci w pełni rozwinąć skrzydła i
uniknąć pułapek czekających na Ciebie podczas procesu inwestowania w

nieruchomości. Gwarantuję Ci, że w Twojej okolicy znajdzie się osoba chętna
podzielić się z Tobą swoją wiedzą. Niekiedy będzie wymagało to zaproszenia
kogoś na kawę czy obiad. Gwarantuję Ci, że warto. Wiedza osoby praktycznie

inwestującej jest o niebo większa niż nawet najlepszego teoretyka.

14. Negocjuj i złóż ofertę
Ucz się negocjować. Zacznij od codziennych sytuacji. Postaraj się

wynegocjować sobie jakiś upust przy następnych zakupach w sklepie
odzieżowym lub hipermarkecie. Polecam Ci lekturę książki pt. „Negocjuj”

napisanej przez Wojciecha Woźniczkę zawodowego negocjatora i praktyka w
tej dziedzinie. 

15. Doprowadź do podpisania umowy
Jeżeli posiadasz wystarczające umiejętności i jesteś zdeterminowany. Ten
punkt nie powinien sprawić Ci żadnych trudności. Codziennie zawierane są
dziesiątki transakcji na rynku nieruchomości. Pamiętaj tylko, że musisz mieć
wizję końca i wiedzieć co chcesz z daną nieruchomością zrobić już w dniu jej

zakupu. Czasami warto poczekać i poszukać kolejnej okazji.



Moja wiadomość dla Ciebie

Jestem Ci bardzo wdzięczny za Twoje zaufanie i zapisanie sie 

na newsletter bloga flipdesign.pl. Mam nadzieje ze znajdziesz 

potrzebne informacje w artykułach rozsianych na stronie.  

Staram sie ciągle ulepszać to miejsce tak byś mógł/mogła lepiej 
inwestować w nieruchomości w Polsce. Na naszym rodzimym 

rynku wielu jest szkoleniowców, którzy za odpowiednia cenę 

podziela sie z Toba swoja wiedza i doświadczeniem. Polecam 

wszystkie szkolenia ze względu na networking i znajomości 
jakie tam zdobędziesz. Wiedza jest bardzo ważna i warto ja 

zdobywać. Inwestowanie w nieruchomości jest jednak sportem 

drużynowym i bez zebrania odpowiedniej drużyny ciężko 

będzie Ci sie mierzyć z przeciwnościami na jakie napotkasz na 

swojej inwestorskiej ścieżce.  

Na koniec pragnę życzyć Ci wytrwałości w dążeniu do celu. 

Zdobywanie wiedzy i kontaktów jest ważne. Ale wiesz co jest 
najważniejsze w całym procesie inwestowania? Twoja osoba i 
zaangażowanie. Zycie to niezwykła podroż, a inwestowanie w 

nieruchomosci to fantastyczna przygoda!

POZDRAWIAM  CIE  I  ŻYCZĘ  WSZYSTKIEGO  CO  NAJLEPSZE

Daniel Noworyta
WWW .FLIPDESIGN .PL

WSZELKIE  PRAWA  ZASTRZEŻONE  FLIPDESIGN .PL


