


OUR
VISION

NASZ WIZJA

Let`s do the most advanced  
and best modelled projects  
in the building area –  
APP RE is more than a brand,  
it is a sign for excellence,  
and Partners and Investors  
look for the cooperation with us.

Realizujmy najbardziej  
zaawansowane i skrojone,  
na miarę potrzeb naszych  
klientów, projekty w obszarze 
budownictwa.  
APP Real Estate to więcej niż 
marka - to symbol doskonałej 
jakości usług, którą możemy 
zaoferować naszym Partnerom 
Biznesowym i Inwestorom.
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NASZ MISJA

OUR
MISION

To create the best building 
environment – optimized  
for comfort, sustainability,  
flexibility and therefore  
highest value.

Tworzenie idealnego środowiska 
w obszarze budownictwa,  
zoptymalizowanego pod kątem 
jakości, zrównoważonego  
rozwoju, a także w zakresie  
elastycznego podejścia względem 
każdego realizowanego projektu 
i oczekiwań naszych Partnerów 
Biznesowych i – tym samym – 
budowanie najwyższych standar-
dów i wartości.
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We are professionals in the Real Estate and Construction  
industry, with a passion to do our projects and with passion  
we do our projects.
We look for Investors, who want to do their projects with us  
as a partner and share our visions.
We are always looking for the best and most efficient way 
to realise an investment –assessing different, sometimes 
unusual ways in order to receive a result, that people, who are 
using our projects, will feel, that it was taken care about them. 
It isn`t enough just to fulfil the regulation requirements, but 
to introduce (sometimes only small) inventions, which are the 
right solutions for the envisaged clientele of the project. 
In order to do this, it is not only important to know the clientele 
but also to know up to today possibilities.
Therefore, we are not only relying on our track record of reali
sations, but also looking for providers of new and modern  
solutions to all kind of building demands. We are also looking 
for partnerships with start ups, who have ideas to serve pro
jects with better solutions.
In the long run only those projects win, which are based on the 
best solutions.

What
we are

standing
for

W co wierzymy?
Peter Hartmann
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Jesteśmy profesjonalistami w branży nieruchomości i budow-
nictwa. Każdy projekt realizujemy z pasją.
Szukamy Inwestorów, którzy podzielają naszą wizję i pragną 
realizować wspólnie z nami swoje projekty. 
Zawsze szukamy najlepszego i najbardziej efektywnego  
sposobu realizacji inwestycji, biorąc pod uwagę różne, czasem 
niekonwencjonalne sposoby, aby uzyskać efekt, dzięki któremu 
nasi Partnerzy biznesowi, ale i użytkownicy końcowi korzysta-
jący z naszych projektów będą czuli, że o nich w pełni zadbano. 
Nie wystarczy tylko spełniać wymagań prawnych czy tech-
nicznych. Trzeba też wprowadzać (czasem nawet tylko  
drobne) innowacje, które stanowią wartość dodaną dla obec-
nych i przyszłych Klientów. Aby tego dokonać, ważne jest nie 
tylko poznanie Klientów i ich bieżących potrzeb, ale również 
znajomość aktualnych trendów rynkowych czy możliwości  
danego projektu. 
Dlatego wykorzystujemy nie tylko naszą wiedzę i doświadcze-
nie zdobyte w ramach dotychczasowych realizacji, ale także 
szukamy dostawców kolejnych, nowoczesnych rozwiązań dla 
wszystkich rodzajów wymagań budowlanych. Chętnie nawią-
żemy również relacje partnerskie ze start-upami, które mają 
pomysł na obsługę projektów za pomocą jeszcze lepszych czy 
bardziej innowacyjnych rozwiązań.
W dłuższej perspektywie mają szansę powodzenia tylko  
te projekty, które opierają się na najlepszych rozwiązaniach.

Jacek Korwin-Małaszyński
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Przedstaw nam swoje  
oczekiwania, a my  
przygotujemy dla Ciebie 
możliwe koncepcje  
inwestycyjne.

Posiadasz działkę  
lub stary budynek,  
ale nie masz pomysłu, 
jak najlepiej je wykorzystać?
Prawdopodobnie jesteśmy 
partnerem, którego szukasz. 
Zamiast sprzedawać  
działkę deweloperowi, 
możesz z naszą pomocą 
zagospodarować teren  
i zwiększyć własny zysk.

Please tell us your criteria 
and we will prepare  
possible investments.

Or you have a plot  
or an old building,  
but don´t know  
what to do best?
We could be the partner, 
you are looking for   
instead of selling the plot 
to a developer we could be 
your partner to develop  
the site and increase  
your return.
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