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Kupujesz mieszkanie? 

Sprawdź, jak skorzystać z promocji:

realizację codziennych obowiązków

wyręczenie w planowaniu 
i realizacji różnych zadań 

organizację czasu wolnego, 
wyjazdów i rodzinnych  aktywności 

obniżenie kosztów poprzez 
porównywanie i wybór najlepszych 
ofert 

gwarancję jakości dzięki wsparciu    
ekspertów 

pakiet „szyty na miarę” - zakres 
usług dopasowany do Twoich 
potrzeb, w tym zadań specjalnych

i co najważniejsze - więcej CZASU 
dla siebie i swoich bliskich

Wybierz mieszkanie, podpisz umowę i wpłać 30% jej wartości. 1
Wyślij do nas formularz i odbierz imienny voucher 
do wykorzystania u naszego Partnera. 2

Ustal zakres wsparcia, formę kontaktu oraz sposób zlecania zadań 
(mail/trello) z osobistym pomocnikiem. 3

Korzystaj z Czasouwalniacza i zaoszczędzonego czasu! 
Teraz nie musisz odkładać przyjemności na później. 

4

Co zyskujesz?
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W czym wyręczy Cię Twój prywatny asystent? 

To tylko przykłady, zakres wsparcia dostosujesz do swoich potrzeb.

Usługi 
(min. 50% wartości vouchera)

realizacja zakupów z dostawą do domu 
(artykuły spożywcze, kwiaty, prezenty, 
ubrania, leki)

koordynacja porządków w mieszkaniu lub 
ogrodzie (sprzątanie, mycie okien, odbiór 
prania, wystawianie rzeczy na sprzedaż)

poszukiwanie fachowców i ekspertów 
(rekrutacja pomocy domowej, umówienie 
elektryka, znalezienie nauczyciela 
hiszpańskiego czy trenera personalnego)

koordynacja napraw i remontów, zwrotów 
i reklamacji

dbanie o samochód (mycie, serwisowanie)

organizacja wyjazdów prywatnych 
i służbowych, spotkań i imprez 
okolicznościowych (rezerwacja biletów 
lotniczych, hoteli, restauracji i atrakcji)

organizacja parapetówki/ domówki 
(zakupy z dostawą, catering)

Zakupy
(max. 50% wartości vouchera)

opłacenie zakupów i zamówień

opłacenie ekipy sprzątającej, pralni, kuriera

opłacenie usług fachowcy lub zajęć 
dodatkowych

opłacenie fachowcy, ekipy remontowej, 
zakupów i akcesoriów remontowych

dokonanie płatności w serwisie lub na myjni

opłacenie noclegów, zakupu biletów, 
atrakcji, transferów, parkingów

opłacenie zakupów oraz cateringu

Zgłaszaj zadania 
tak jak Ci wygodnie 
- mailowo lub za pomocą 
darmowej aplikacji Trello.
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O Easiness

Marka oferująca kompleksowe i nowoczesne rozwiązania z obszaru Lifestyle & Time 
Managementu, dedykowane wszystkim zapracowanym osobom, które chcą od życia więcej, 
a wciąż brakuje im czasu. 
 
To odpowiedź na realia i dynamikę życia we współczesnym świecie, z troską o siebie 
i CZAS, który jest obecnie najcenniejszą walutą. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz sieci 
zaufanych partnerów i podwykonawców Easiness sprawnie wyręcza klientów w codziennych 
i niecodziennych sprawach, co przekłada się na komfort i wyższą jakość życia. 

Zgodnie z misją marki “Rób to, co kochasz - my zajmiemy się resztą” gwarantuje: 
    • realne wsparcie i najwyższą jakość obsługi i realizacji zadań
    • indywidualne podejście, zakres współpracy dopasowany do Twoich potrzeb i oczekiwań
    • doskonałą znajomość rynku lokalnego, sieć zaufanych firm partnerskich i podwykonawców 
    • wsparcie zdalne lub na miejscu w zależności od Twoich preferencji i rodzaju zlecenia 
    • solidne doświadczenie w obsłudze różnorodnych zadań, także związanych z nieruchomościami  

Więcej: easiness.pl oraz na instagramie @easiness.pl 
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Archicom daje wiecej

+35

GPW #1 96%*

+200 +20 000

#bezpieczeństwo i pewność transakcji 

współpraca 
z partnerami

rewitalizacja 
zieleni

odnawianie 
zabytków

#dialog i partycypacja

proekologiczne rozwiązania 
i inwestycje w infrastrukturę 

publiczną 

osiedla społeczne 
i inwestycje mixed 

use 

mecenat sztuki 
w przestrzeni 

miejskiej

#zrównoważony rozwój miast

* badanie jakości życia, we współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018r.

lat na rynku zrealizowanych 
inwestycji

zadowolonych 
klientów

spółka notowana 
na GPW

na wrocławskim 
rynku 

nieruchomości

mieszkańców 
lubi jakość życia 

na naszych osiedlach



Wybierz miejsce do życia

Tu nas znajdziesz
| ul. Traugutta 45 | tel. + 48 71 78 58 111 
| ul. Marco Polo 39/18 | tel. 661 997 877
| ul. Jedności Narodowej 240/5 | tel.  661 990 185

www.archicom.pl 

Olimpia Port

Czarnieckiego

Słoneczne Stabłowice

Browary Wrocławskie

Sady nad Zieloną

Planty Racławickie

Cztery Pory Roku

River Point
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Awipolis

https://pl.linkedin.com/company/grupa-archicom
https://www.facebook.com/archicom.deweloper/
https://www.instagram.com/archicom.deweloper/
https://www.youtube.com/user/Archicomdeweloper

