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Zdrojowa Invest, kołobrzeski, rodzinny holding inwestycyjno-deweloperski i hotelarski utrzymuje pozycje lidera na rynku
apartamentów wakacyjnych i posiada największą sieć condo hoteli w Polsce.

- Nasza strategia od poczatku zakładała rozwój sieci hoteli w systemie condo i apartamentów
wakacyjnych z zarządzaniem. Juz w 2006 roku dostrzegliśmy, że typowe apartamenty
wakacyjne są przez ich właścicieli wykorzystywane, głównie turystycznie, w większości tylko
przez krótkie okresy w roku, a przez resztę roku nie są użytkowane i generują koszty,
pozostawiając kapitał bezproduktywnym. Natomiast z punktu widzenia sieci hotelowej system
ten pozwala się rozwijać szybciej niż konwencjonalnym sieciom hoteli, które przez długie lata
muszą spłacać zaciągnięte kredyty. Ponadto koncentrujemy się na miejscowościach
wypoczynkowych, nie lokalizacjach miejskich, aby nie tracić Klientów, którzy chcą wypoczywać
we własnych apartamentach, np. w condo hotelach. Do tego w segmencie premium i tylko w
najlepszych lokalizacjach, z widokiem na morze, jezioro czy znane górskie szczyty –
podsumowuje Jan Wróblewski, Członek Zarządu i współtwórca Zdrojowej Invest.

W 2011 grupa obchodziła 5-lecie, które świętowała sukcesami. Do tego czasu zrealizowała 3
obiekty w Kołobrzegu: Sand Hotel****, Marine Hotel***** i Ultra Marine oraz rozpoczęła
komercjalizacje Boulevard Ustronie Morskie (zakończenie budowy jesienią 2013, a otwarcie
wiosną 2014) oraz budowę Cristal Resort Szklarska Poreba (otwarcie na Boże Narodzenie
2012), na łącznie 635 lokali i wartości ok. 200 mln zł. Holding przejął także za ponad 20 mln
zł działkę wraz z biurem i pracownikami pod ostatni etap inwestycji o nazwie Baltic Park Molo
w Świnoujściu (realizacja w etapach w latach 2012-2017 łącznie z molem planowanym w PPP), której pomysłodawcą był duński deweloper
Kristensen Group.

Zdrojowa Invest dynamicznie powiększając swój bank ziemi, pozyskała również kolejną działkę nad morzem w Ustroniu Morskim.
Prowadzone są także zaawansowane rozmowy w sprawie zakupu 2 kolejnych gruntów o dużej powierzchni. Oprócz tego, trwa proces
inwestycyjny kolejnego luksusowego condo hotelu – Kudowa Towers w Kudowie-Zdroju. To łącznie z innymi posiadanymi terenami portfolio
10 inwestycji z orientacyjnie 2.500 lokalami o wartości przewyższającej miliard zł, które holding zamierza zrealizować do 2020 roku.
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