
 

Rozmowa z Janem Wróblewskim, członkiem zarządu holdingu Zdrojowa Invest, do
której należą m.in. Sand Hotel, Marine Hotel i Ultra Marine w Kołobrzegu, a obecnie
prowadzi inwestycje w Szklarskiej Porębie, Kudowie Zdroju, Ustroniu Morskim i
Świnoujściu.

 

Zdrojowa Invest jest jednym z liderów segmentu condo-hoteli, który bardzo dynamicznie
rozwija się w ostatnim okresie. Czym tłumaczyć ten boom, skoro jeszcze trzy – cztery lata
temu niewiele osób w Polsce w ogóle słyszało o takim pojęciu?

My zaczęliśmy w 2006 roku. To wydaje się stosunkowo niedawno, a tak naprawdę wszystkie
większe podmioty w segmencie condo-hoteli w Europie powstały dopiero w ciagu ostatnich
dziesięciu lat. I wychodzi na to, że jesteśmy jedną z najstarszych tego typu firm. W USA
pierwsze konwersje hoteli w condo-hotele zaczęły się już w latach 50. XX w. w Miami, a

rynek rozwinął się w latach 80. i 90. Zauważyliśmy, że aktywności w tym segmencie pojawiają wtedy, gdy następują
jakieś problemy w gospodarce np. problemy z pozyskiwaniem finansowania bankowego I to widać teraz.

 

Tym należy tłumaczyć boom na inwestycje realizowane w systemie condo?

Ogólnie tak, chociaż w naszym przypadku było zupełnie inaczej. My od początku mieliśmy strategię rozwijania się przez
inwestycje w segmencie condo.

 

A skąd wzięliście wiedzę i informację o takim systemie, skoro jak mówiliśmy, dopiero raczkował on w Europie, a w
Polsce był wówczas praktycznie nieznany?

Gdy zakładaliśmy Zdrojową byliśmy jeszcze na studiach. Ja studiowałem na SGH i tam dowiedziałem się o tym
rozwiązaniu na przedmiocie Rynek Nieruchomości. Stwierdziliśmy z bratem, że to dobry pomysł wprowadzić do Polski
taki produkt z pogranicza rynku turystycznego, nieruchomościowego i finansowego. Poza tym, sami wywodzimy się z
rodziny, która zajmuje się turystyką.

 

Czyli czym?

Posiadamy od kilkunastu lat sanatorium uzdrowiskowe Jantar SPA w Kołobrzegu. Wywodzimy się z Kołobrzegu i nasza
rodzina działa tam na rynku nieruchomości, a poza tym też w innych branżach np. spożywczej. Ogólnie, mamy zacięcie
biznesowe. Zaczęło się od tego, że zawsze towarzyszyliśmy naszemu tacie, na początku pełniliśmy funkcje tłumaczy na
różnych spotkaniach biznesowych. Chociaż początkowo chciał nas odciągnąć od tego, żebyśmy angażowali się w biznes.
Ale trochę wbrew jego woli jeszcze podczas studiów założyliśmy spółkę i znaleźliśmy partnera z działką w Kołobrzegu,
na której postawiliśmy nasz pierwszy hotel Sand. Wcześniej przez kilka lat pracowaliśmy w wakacje w ośrodku
wczasowym, gdzie stoi teraz Marine Hotel. Dierżawiliśmy ten zespół domków letniskowych, a potem pojawiła się
możliwość zakupu tej działki. Stwierdziliśmy z bratem, że to świetna lokalizacja nad morzem i udało nam sie pozyskać
finansowanie na jej zakup.

 

Skoro to były początki segmentu condo w Polsce, to jako kto byliście postrzegani: jako deweloper, jako firma
finansowa, agencja turystyczna?

To była spółka z o.o., której najwyższym aktywem, patrząc na to dzisiaj, była nasza wiedza. Mieliśmy działkę i wiedzę.

 

Ale pojęcie condo inwestycji w Polsce praktycznie nie istniało, więc jak się poruszaliście po rynku?

Mówiliśmy, że chcemy sprzedawać na własność apartamenty w hotelu lub apartamentowcu do dalszego wynajmu,
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którym my możemy zarządzać. Nie używaliśmy jeszcze pojęcia condo-hotel, bo uważaliśmy, że wchodzenie z nazwą
niezrozumiałą dla szerszego kręgu odbiorców jest bez sensu. Zwłaszcza, gdy byliśmy jeszcze nieznani. Teraz gdy
jesteśmy bardziej rozpoznawalni i mamy większą siłę oddziaływania możemy komunikować, że to jest segment condo-
hoteli.

 

Firmę założyliście w 2006 roku, w 2007 zaczęliście budowę Sand Hotelu w Kołobrzegu, na początku 2009 roku został
on oddany do użytku. I był to od początku hotel budowany w systemie condo. Czyli trzeba też było przekonać
indywidualnych nabywców do tego nieznanego wówczas systemu sprzedaży?

Pojęcie może było nowe, ale system był znany, bo ludzie często kupowali apartamenty wakacyjne nad morzem. Więc
nie musieliśmy nawet specjalnie tego komunikować. To było dość naturalne, różnica była taka, że chodziło o apartament
w hotelu. A z apartamentu wakacyjnego korzysta się średnio przez miesiąc, pozostałe 11 stoi pusty. U nas przez te 11
miesięcy przynosi stały zysk. Dopiero teraz pojawiają się firmy, które profesjonalnie zarządzają apartamentami
wakacyjnymi. A my byliśmy pierwsi, którzy zaproponowali kompleksową usługę od budowy, przez sprzedaż, po
zarządzanie nimi i eksploatację.

 

Jest jeszcze Condohotels Group z Ostródy, która działa na razie na terenie Warmii i Mazur.

Tak, to nasi najwięksi konkurenci. Z tego co pamiętam, zarejestrowali się miesiąc po nas.

 

Mówi Pan, że nie było kłopotów ze świadomością nabywców tego typu inwestycji i od początku cieszyły się dużym
wzięciem. Ale w Sand Hotelu, otwartym ponad dwa lata temu, jeszcze w połowie tego roku można kupić apartamenty.
Czyli nie zeszły jak świeże bułeczki.

Tu jest tak jak w każdym projekcie deweloperskim. Apartamenty sprzedawały się bardzo dobrze, przez pierwsze trzy
miesiące sprzedawaliśmy po kilkadziesiąt procent apartamentów w każdej inwestycji. W Marine Hotel po roku budowy
w 2009 jeszcze długo przed otwarciem mieliśmy 90 proc. apartamentów sprzedanych, w analogicznym okresie w
przypadku Sand Hotelu około połowę. Bardzo dużo sprzedajemy na początku, gdy jest duży zakres wyboru
apartamentów, a później ta sprzedaż idzie wolniej. Przykładem jest nasza inwestycja w Szklarskiej Porębie, którą w
przyszłym sezonie zimowym będzie otwierana. W ciągu trzech miesięcy sprzedaliśmy 50 proc. apartamentów, wielu
nabywców było wśród tych, którzy kupili już coś wcześniej w Marine czy Sandzie.

 

Rok po Sand Hotel rozpoczęliście budowę Marine Hotel, który uruchomiony został w wakacje 2010 roku. I ta
inwestycja sprzedawała się już nawet lepiej niż też dobrze sprzedający się Sand Hotel, tak?

Tak. Dlatego rozpoczęliśmy projekt Marine Hotel, bo widzieliśmy, że Sand jest tak akceptowany przez rynek. A że ta
inwestycja jest praktycznie nad samym morzem, więc jeszcze łatwiej, Ultra Marine jeszcze przed startem jest sprzedana
prawie cała. Więc o budowę i sprzedaż się nie martwimy, dużo trudniejsza jest działalność hotelowa, tam jest dużo
więcej operacji, szczegółów. Może trochę upraszczam, że trudniejsza, bo i tu, i tu są jakieś problemy. Największym
wyzwaniem w inwestycji w condo-hotele jest to, że trzeba być jednocześnie deweloperem, operatorem i hotelarzem z
krwi i kości. A deweloperka hotelowa jest o wiele bardziej skomplikowana niż mieszkaniowa. Trzeba się znać na tym,
jak zaprojektować i zrobić SPA, jak połączyć restaurację z lobby, jak wyposażyć cały obiekt i wszystko w nim logicznie
zainstalować, rozplanować, a „wykończeniówka” to jest kolejne wyzwanie, zwłaszcza apartamentów.

 

I skąd Wy, dwa studenci, czy świeżo upieczeni absolwenci wyższej uczelni mieliście tę wiedzę, jak zbudować
apartament, jak go wyposażyć, jak nim zarządzać?

Gdy zaczynaliśmy, wielu podchodziło do nas dość sceptycznie, bo widzieli dwóch młodych ludzi, którzy zdecydowali się
na taką skalę inwestycji. Dla większości było to takie porywanie się z motyką na słońce. A my mieliśmy zaplecze
naukowe i własną intuicję. Dużo nauczyliśmy sie na błędach, w szczególności w trakcie realizacji Sand Hotelu.

 

I co stwarzało Wam największy problem?

Np. kontakty i współpraca ze wszelkiego rodzaju firmami budowlanymi, wykonawcami. Przekonaliśmy się, że bardzo
wiele rzeczy trzeba zabezpieczać prawnie od samego początku.

 

No właśnie, i jak radziliście sobie w tym środowisku firm budowlanych, które pozjadały zęby na różnego rodzaju

Mieliśmy wiedzę i działkę | Hotelarz http://www.e-hotelarz.pl/mht/artykul/10735/mielismy-wiedze-i-dzialke...

2 z 6 2011-07-25 14:07



inwestycjach, znały wszystkie tricki w relacjach z inwestorem…

Oni znali te triki, a my nie znaliśmy i dlatego budowa Sandu Hotelu trwała najdłużej, Marine już krócej, a Ultra Marine
poszła zupełnie sprawnie. W Sandzie, i tak myślę, że nam świetnie wyszło, bo byliśmy elastyczni, np. gdy okazywało się,
że materiały budowlane poszły w górę, to byliśmy w stanie to zaakceptować i wyasygnować większą sumę, żeby
budowa przebiegała bez problemów.

 

Do wszystkich inwestycji wybieracie generalnego wykonawcę?

Z generalnym wykonawcą robiliśmy Sand Hotel, zaczęliśmy z nim też budowę Marine Hotel, ale rozstaliśmy się z nim w
trakcie. Więc kończyliśmy go sami, i znowu musieliśmy się uczyć, jak być generalnym wykonawcą. Więc mieliśmy
trzecią "nogę" działalności – budowlaną, po deweloperskiej i hotelarskiej.

 

I kolejne inwestycje też realizujecie sami?

Nie, nie zdecydujemy się już na to. Nakład pracy jaki trzeba w to włożyć jest ogromny. Dlatego do kolejnych inwestycji
organizujemy przetargi wykonawców, i myślę, że to najlepsza droga.

 

W ciągu ostatnich trzech lat sprzedawaliście apartamenty w czterech inwestycjach, Sand Hotelu, Marine Hotel, Ultra
– Marine i teraz w Szklarskiej Porębie. Czy było widać różne rodzaje nabywców poszczególnych inwestycji?

Nie, we wszystkich inwestycjach jest podobna grupa nabywców. To są ludzie z całej Polski, dominują duże miasta.

 

Np. inwestorzy z Warszawy jaki stanowią procent?

Jakieś 20 proc., dużo jest inwestorów z Poznania, Wrocławia, Trójmiasta, Krakowa.

 

Zaczynacie kolejną inwestycję w pobliskim Ustroniu Morskim. Ale to już nie będzie condohotel tylko zespół 20
budynków z 56 apartamentami wakacyjnymi pod wynajem. Czym różnią się te rodzaje inwestycji?

W Ustroniu nie będzie części hotelowej, czyli gastronomi, SPA, sali konferencyjnej, recepcji. To będą mieszkania,
których właściciele będą mogli oddać nam je do systemu wynajmu i czerpać z tego zyski. Podobnie jak w
condohotelach, różnica jest taka, że Boulevard nie ma dostępu do infrastruktury hotelowej.

 

Na jakim etapie jest inwestycja Cristal w Szklarskiej Porębie i co to będzie za rodzaj inwestycji?

Jest w trakcie budowy, jesteśmy na etapie drugiego piętra. Do użytku ma być oddany w połowie przyszłego roku. To z
kolei coś pomiędzy condo-hotelem a apartamentami wakacyjnymi. Za wzgledu na wielkość nie jesteśmy w stanie zrobić
tam tak dużej gastronomii, jaka powinna być, ale jesteśmy na etapie rozmów z architektami na temat przeprojektowania
parteru i może uda się zrobić tam condo-hotel. Ale jest tam SPA, basen, siłownia, sauny, sala konferencyjna.

 

Rozpoczynacie też inwestycję Kudowa Towers w Kudowie Zdroju? Co to będzie?

To klasyczny condo-hotel na 250 pokoi w dwóch wieżach, kupiliśmy kilka lat temu superdziałkę w Parku Zdrojowym
przy Stawie Zdrojowym, na środku stawu chcemy zdobić kawiarnię. Budowę tego kompleksu chcemy zacząć w
przyszłym roku.

 

Ostatnio pojawiła się informacja, że kończycie negocjacje z Kristensetn Group – liderem na rynku apartamentów
wakacyjnych, w sprawie zakupu od nich działki w Świnoujściu. Chcecie tam postawić 5-gwiazdkowy hotel pod znaną
marką.

Zacznę od genezy tej inwestycji. Kilka lat temu Kristensen Group zaczął stawiać tam osiedle apartamentów
wakacyjnych Baltic Park, a miasto stwierdziło, że w Świnoujściu potrzeba jest więcej hoteli, i na to powinna być
przeznaczona sąsiednia działka należąca do Kristensena, Oni zwrócili się do nas, ponieważ nie zajmowali się
działalnością hotelową. W ramach tej inwestycji oprócz hotelu znajdą się równiez takie apartamenty wakacyjne, jak w
inwestycji w Ustroniu Morskim.
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Na ile pokoi przewidujecie tę inwestycję?

Na 600 – 700. To już byłby jeden z największych kompleksów hotelowych w Polsce. Tylko trzeba pamiętać, że część to
będą apartamenty wakacyjne, część nabywców nie decyduje się oddać pokoju pod wynajem i korzysta z nich
samodzielnie, więc ta pula będzie trochę mniejsza, ok. 400 pokoi. Rozmawiamy z kilkoma markami, aby przekonać je do
tej lokalizacji.

 

A jaka marka międzynarodowa pasowałaby, teoretycznie, do takiego hotelu?

Uważamy, że nie warto w chodzić z nową marką, której nie ma jeszcze na polskim rynku, dlatego raczej taka, której
właściciel ma już hotele w Polsce lub jest znana. Mówiliśmy, że w całej tej działalności najcięższe jest połączenie roli
inwestora, dewelopera, często generalnego wykonawcy, operatora. Trzeba być też po prostu dobrym hotelarzem, żeby
wiedzieć jak efektywnie zarządzać hotelem, a to trudna sztuka. Jak mówiłem rodzina od dawna działa w biznesie m.in.
turystycznym. Pierwsze doświadczenia zdobywaliśmy w ośrodku wczasowym i zajmowaliśmy się tam wszystkim. W
związku z tym mielismy swiadomośc, na co się decydujemy, czego możemy się spodziewać i z czym się zmierzymy.
Wiedzieliśmy jakie są realia hotelarskie, że trzeba sobie radzić z bardzo wymagającymi gośćmi, że jest to bardzo żmudna
praca operacyjna, która nigdy się nie kończy.

 

Co gwarantujecie nabywcy?

To zależy od inwestycji. Zasadniczo funkcjonują dwa modele na polskim rynku. Jeden – to stała, gwarantowana stopa
zwrotu bez względu na obłożenie wypłacana miesięcznie czy kwartalnie, liczona procentowo…

 

Ale przez cały okres inwestycji na przykładowe 12 – 15 lat, czy tylko na pierwsze dwa – trzy?

My akurat podpisujemy umowy 10-letnie. Ale są też krótsze. Stopa zwrotu wynosi generalnie od 5 do 10 proc. rocznie.

 

A nie gwarantujecie, tak jak np. Condohotels, że przez pierwszy trzy lata oddacie np. 15 proc. wartości inwestycji, a
potem w zależności od obłożenia.

Ale te 15 proc. składa się z tych pięciu procent każdego roku. Czyli to samo.

 

Tylko tamten model wydaje się bardziej realistyczny i bezpieczny, bo trudno określić minimalne zyski w perspektywie
np. 15 lat.

Też mamy taki model, a z którego modelu skorzysta inwestor jest pochodną jego skłonności do ryzyka. Niektórzy są
bardziej skłonni, a inni wolą mieć stałą stopę zwrotu, którą my im oferujemy. A wiedzą, że gdybyśmy brali kredyt z
banku byłby wyżej oprocentowany niż gdy „kredytujemy” tę inwestycję na bieżąco wpłatami od inwestorów. Dzięki
temu możemy wziąć mniejszy kredyt i na niższy procent. I na tym zarabia inwestor, któremu możemy zaproponować
lepsze warunki. Tak jak mówiłem, mamy też ten drugi model, gdzie gwarantowana jest stopa zwrotu przez dwa lata, a
potem udział w przychodach. I ta forma też ma wielu zwolenników. Do tego w żadnym z tych systemow indywidualny
inwestor nie musi się niczym zajmować. My pozyskujemy gości, opłacamy opłaty eksploatacyjne i utrzymujemy lokal w
odpowiednim stanie technicznym, a do tego wypłacamy jeszcze czynsz włascicielowi. Inwestorzy tylko wystawiają
fakturę. Klienci mają różne strategie, są np. tacy, którzy podpisują umowę na krótszy okres, licząc na to, że z czasem
będzie ją można przedłużyć na lepszych warunkach, albo dobrze sprzedać. Albo zamieszkać na emeryturze.

 

Ale ogólnie, deweloper zobowiązuje się, że spłaci nabywcy wartość mieszkania w ciągu np. 12 lat w równych lub
nierównych ratach. I tu pojawia się pytanie. Co to za wartość inwestycyjna, że kupię za 1 mln zł 100-metrowy
apartament, a Wy w ciągu 12 lat oddacie mi jego wartość. W cenach sprzed 12 lat, czyli praktycznie o jedną trzecią
niższych.

Klient myśli zupełnie inaczej. On myśli tak: jestem zamożny, posiadam nadwyżki finansowe, ma dom, jestem
włascicielem duzej firmy, albo mam świetną pracę, mam lokatę, część portfela w funduszach inwestycyjnych, i chcę
mieć też część w rynku nieruchomości. Może kupić mieszkania na rynku spekulacyjnym albo na wynajem, i ma też taki
projekt jak nasz, z pogranicza rynku finansowego, nieruchomości i turystycznego, od razu z wieloletnia umowa najmu. Z
jednej strony kupuje nieruchomość, więc jest zabezpieczony przed inflacją, bo ten budynek będzie tam stał i jego
wartość rosła, dodatkowo może jakiś czas spędzić w tym apartamencie, a to bardzo ważna korzyść tego zakupu. W
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marketingu to jest nazywane konsumpcją na pokaz. Własciciel przyjeżdża do siebie i może pokazać swoj status, że na
urlop jeździ do swojego apartamentu 5-gwiazdkowego w Kołobrzegu.

 

I jaki to jest procent nabywców?

W pewnym sensie to dotyczy każdego. To tak jak: po co kupuje się drogi samochód, przecież tańszym równie dobrze
można jeździć. Więc z jednej strony, kupuję nieruchomość i ona stanowi część mojego portfela inwestycyjnego. Mam
stałą stopę zwrotu, bank da 5 proc., a deweloper 7 proc. Gdy polskiej gospodarce zaczynał grozić kryzys spowodowany
załamaniem się globalnych finansów, to zaczęliśmy mieć bardzo dużo klientów tzw. gotówkowych. Ludzie wycofywali
pieniądze z banków i inwestowali je u nas. Mieliśmy klientów, którzy planowali zakup mieszkania pod wynajem np. w
Warszawie, i mieliby podobne stopy zwrotu, ale musieliby znaleźć najemców, dopilnować wszystkich procedur, zająć się
wyposażeniem. A tu mają wszystko w pakiecie.

 

Kluczowym pojęciem jest stopa zwrotu. Bo z lokaty dostaje się te 5 proc. ponad kapitał, który został włożony, tutaj wy
oddajecie włożony kapitał w ratach po np. 7 proc. przez określoną liczbę lat. Gdzie tu zwrot z inwestycji?

To jest zwrot, bo inwestor ma spłacone mieszkania i jednocześnie nadal jest właścicielem tej nieruchomości, z którą
może dalej robić co chce, czyli dalej zarabiać, sprzedać, wynajmować, mieszkać. Można raczej mówić o
100-procentowym gwarancji kapitału. Wszystko to co właściciel dostaje w ratach to już jest ta nadwyżka ponad kapitał.
Nawet gdyby nastąpił jakiś wieloletni megakrach na rynku i zmienił by się operator hotelu, to nadal będzie to
wartościowa nieruchomość w najlepszej lokalizacji turystycznej.•

 

Dziękuję za rozmowę.

 

Rozmawiał: Rafał Szubstarski
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