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ADP Invest s.c. działa na rynku od 2000 roku. Jesteśmy grupą specjalistów w dziedzinie finansów,
nieruchomości oraz inwestycji - specjalistów współpracujących z nami na stałe bądź na pojedyncze
specyficzne zlecenia.Cechy pod kątem, których dobieramy naszych współpracowników to:- wysoki poziom
wiedzy merytorycznej. - zapał do rozwiązywania złożonych problemów naszych klientów. - ciągła chęć do
podnoszenia kwalifikacji. - wysoki poziom profesjonalizmu.Najlepsze oferty.Porównując oferty i decydując
się na konkretny wybór warto skorzystać z naszych usług. Jesteśmy niezależnym pośrednikiem,
współpracującym z wieloma bankami, instytucjami finansowymi, firmami developerskimi czy biurami
nieruchomości. Nasza praca polega na zawieraniu lub pośredniczeniu przy zawieraniu umów w imieniu lub na
rzecz klienta.Kompleksowe doradztwo.ADP Invest S.C. to profesjonalny doradca, z usług którego korzystają
średnie i duże przedsiębiorstwa, jak i małe firmy oraz osoby prywatne. Nasza porada przyda się zarówno w
przypadku poszukiwania odpowiedniej nieruchomości, jak i kredytu z nią związanego. Dysponujemy szeroką
ofertą kredytów hipotecznych Pracujący z nami doradcy kredytowi dopasują kredyt do każdego klienta, bez
żadnych dodatkowych kosztów. Działamy na rzecz klienta i jesteśmy obiektywni. ADP Invest S.C. wskazując
i omawiając kilka ofert, kieruje się wyłącznie potrzebami swojego klienta. Z tego względu polegając na naszej
opinii możecie dokonać lepszego wyboru.Podkreślając nasze doświadczenie oraz profesjonalizm pragniemy
poinformować Państwa iż działamy zgodnie z Kodeksem Etyki i Standardami Zawodowymi Pośredników w
Obrocie Nieruchomościami oraz jesteśmy członkamiWielkopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w
Obrocie Nieruchomościami.
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