
Gruzja 

Gruzja, będąca mostem między Europą 
i Azją, jest atrakcyjnym miejscem dla 
każdego inwestora ze względu na swoje 
strategiczne położenie.



Bezpieczny kraj

Gruzja jest jednym z najbezpieczniejszych krajów w 
Europie a wśród 136 krajów na świecie zajmuje w 
rankingach 29 miejsce wyprzedzając między innymi 
 Polskę, Czechy, Rumunię, Łotwę, Niemcy, 
Azerbejdżan i Turcję.



Sprawna administracja

 W skali Europy, znajduje się na pierwszym miejscu pod 
względem procedur rejestracji nieruchomości. 

 Rejestracja firmy jest możliwa w godzinę, a do tego nie 
istnieją finansowe i proceduralne bariery różnego 
rodzaju. 



Prosty system podatkowy

 Ściśle przestrzegana polityka antykorupcyjna
 Liberalny system podatkowy
 Jedne z najniższych podatków w skali świata



Adżaria ze swoją stolicą – Batumi jest 
najatrakcyjniejszym regionem Gruzji.

Batumi znajduje się na wybrzeżu Morza 
Czarnego i jest jednym z najszybciej 
rozwijających się miast w Europie i Azji.

Batumi



Turystyka
    
 W 2017 roku Gruzję odwiedziło 7 554 936 zagranicznych

    gości  - o 1 194 433 w stosunku do ubiegłego roku. 

    Oznacza to wzrost na poziomie 18,8%  rocznie i taka

    tendencja wzrostowa utrzymuje się nieprzerwanie 

    od kilku lat.
 Powyższy wzrost umożliwia nie tylko stale rozwijająca się 

    baza turystyczna, ale brak wiz dla obywateli 94 krajów.



Międzynarodowe środowisko biznesowe

 W Batumi działają już m. in. takie międzynarodowe sieci hotelowe jak: 
Wyndham, Radisson, Sheraton, Hilton i Marriott.



Rynek budowlany i deweloperski

 Rynek budowlany i deweloperski rozwija się stale od 15 lat.
 100% zwrotu z inwestycji można uzyskać w ciągu 5–10 lat.



Zaufany deweloper

   Inwestor to firma ciesząca się sukcesami 
na rozwijającym się gruzińskim rynku budowlanym. Jej 
specjalnością jest budownictwo mieszkaniowe 
i rezydencyjno-hotelowe.



Partnerzy

 ELT COMPANY
 ROINWORLD
 TERABANK
 BANK OF GEORGIA
 TBC BANK



Sunrise
Nowy, stworzony z wykorzystaniem innowacyjnych 
standardów, wielofunkcyjny kompleks SUNRISE.     



Sunrise
Położony na Nowym Bulwarze, tuż przy brzegu 
Morza Czarnego,  oferuje apartamenty od 26 m2 
z pełną infrastrukturą.



Priorytety Sunrise

Czyli 
dlaczego należy 
wybrać właśnie nas  



Doskonała lokalizacja



Naziemny i podziemny parking



Zielone patio z placem zabaw dla dzieci



Lokale komercyjne



Sale konferencyjne



Centrum zdrowia i fitnessu



Obsługa administracyjna



Zielony taras na dachu z pełną infrastrukturą



Windy wysokiej jakości



Izolacja termiczna fasady



Bezpłatny autobus elektryczny



Bezpieczeństwo przeciwpożarowe



Serwis samochodowy i rowerowy



Сервис Управления Апартаментами 



Firmowa plaża ELT



" SUNRISE" - miejsce, gdzie 
detale tworzą komfort  

Sunrise



 SUPER 8

W budowanym na Nowym 
Bulwarze, przy brzegu 
Morza Czarnego 
wielofunkcyjnym 
kompleksie znajdować się 
będzie ponad 600 
apartamentów oraz 
wchodzący w skład 
Wyndham Hotel Group 
hotel znanej marki 
SUPER 8.



Wyndham Hotel Group - To jedna z największych i najbardziej 
wielostronnych sieci na całym świecie w sferze hotelarstwa 
i nieruchomości inwestycyjnych. Reprezentowana jest w 80 
krajach przez 8400 hoteli i 728 000 pokoi oraz apartamentów.

Wyndham Hotel Group



Hotele znajdują się m. in. w takich krajach jak USA, Kanada, 
Argentyna, Brazylia, Meksyk, Australia, Chiny, Bułgaria, Niemcy, 
Czechy, a w Gruzji w dwóch miastach: w Tbilisi i Batumi.

Wyndham Hotel Group



 SUPER 8 by Wyndham

Wchodząca w skład Wyndham 
Hotel Group marka SUPER 8 
po raz pierwszy pojawi się w 
Gruzji w nowym, wielofunkcyjnym 
kompleksie SUNRISE.



Sophos Management

Wszystkimi kompleksami mieszkalnymi dewelopera będzie 
zarządzać i administrować znana  szwajcarska sieć Sophos 
Management, która zapewniać będzie obsługę marketingową, 
techniczną, inwestycyjną, finansową i systemu bezpieczeństwa.



Misja

Misją dewelopera jest 
tworzenie 
nowoczesnego, 
komfortowego, 
zdrowego, przyjaznego 
i bezpiecznego 
otoczenia, w tym 
i w każdym innym 
naszym projekcie.



Zapraszamy do Gruzji, zapraszamy do

dlaCiebie@GruzjadlaCiebie.pl

www.GruzjadlaCiebie.pl/ELTSunrise

+48 22 618 08 70
+48  530 630 054

mailto:dlaCiebie@GruzjadlaCiebie.pl
https://www.GruzjadlaCiebie.pl/ELTSunrise
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