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O Nas

Luxinmo Real Estate posiada zespół z ponad 25-letnim doświadczeniem w sprzedaży i zakupie
luksusowych nieruchomości mieszkalnych na Costa Blanca i Ibizie. Koncentrując się na wyborze i
marketingu wysokiej rangi nieruchomości w stylu współczesnym i nowym budownictwie, profilujemy nasz
katalog w doskonałości, zawsze szukając ustanowienia wzajemnie produktywnych i satysfakcjonujących
długoterminowych relacji.

Doradzamy krajowym i międzynarodowym klientom w sposób indywidualny i za pośrednictwem
agentów z różnych krajów. Naszym celem jest osiągnięcie optymalnej komunikacji i zagwarantowanie
nienagannej jakości naszego zarządzania, przy czym poufność w wykorzystywaniu informacji i uczciwość
zawodowa są najbardziej cenionymi cechami.

Inwestujemy środki w optymalizację naszego oprogramowania, stworzonego i zoptymalizowanego we
własnym zakresie przez nasz zespół IT. Dzięki ekskluzywnemu systemowi CRM do zarządzania
nieruchomościami, połączonemu z naszym Big Data do analizy i monitorowania rynku, wspólnie
opracowujemy strategie, które staną się nowymi wytycznymi dla sektora nieruchomości.
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Historia

- 6 -

W 2009 roku bracia Suren i Arman Yeghiazaryan stworzyli pierwszą firmę budowlaną poświęconą wyłącznie budowie luksusowych
nieruchomości mieszkalnych. Ówczesna Galaxia XXI, przemianowana później na Grupo Galaxia Development SL, składała się z firmy skupionej
wyłącznie na budowie wysokiej klasy współczesnych domów w prowincji Alicante, gdzie stała się jedną z najważniejszych firm. 

W wyniku solidnej i stałej ewolucji, własne wymagania klientów doprowadziły do potrzeby rozszerzenia działalności firmy. W rezultacie w 2016
roku narodziła się Luxinmo Real Estate, założona przez Armana Yeghiazaryana, jako część Grupo Galaxia Development.

Czerpiąc z bogatego doświadczenia zdobytego przez lata pracy w sektorze, a także z rozległej wiedzy na temat najwyższej jakości materiałów w
budownictwie, Luxinmo zdołało szybko wypozycjonować się w kontekście rynku nieruchomości, ustanawiając się jedną z agencji, których katalog
luksusowych domów wyróżniał się szerokością i ostrością kryteriów wyboru.

Z jasnymi i dobrze zdefiniowanymi ideami i filozofią zorientowaną na specjalizację w zarządzaniu sprzedażą i wynajmem luksusowych
nieruchomości na Costa Blanca, Luxinmo wyróżnia się odmiennym i innowacyjnym systemem, z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku
nieruchomości wysokiej klasy.

Kluczem do dobrego zarządzania zawsze było, dla Luxinmo, połączenie nienagannej obsługi z rozwojem najnowocześniejszych technologii. 

W 2017 roku zainwestowaliśmy w projekt i rozwój własnego oprogramowania do kontroli rynku: Luxinmo BigData "Real Estate Market Control",
które pozwala nam dokładnie monitorować każdą z nieruchomości pojawiających się na rynku, analizować ich ceny oraz konkurencję.
Następnie zainwestowaliśmy w rozwój kolejnego oprogramowania, w tym przypadku do zarządzania własnym portfolio i zarządzania klientami:
'CRM Luxinmo'.

W 2019 roku powstała usługa 'Luxinmo Exclusive Services', dedykowana zaspokajaniu potrzeb najbardziej wymagających klientów, którzy
szukają absolutnej poufności. 

W 2020 roku, z myślą o ekspansji na inne uprzywilejowane lokalizacje, firma otwiera swoje drugie biuro w Sant Rafel De Sa Creu na Ibizie. W 2021
roku otwiera się pierwsze międzynarodowe biuro w Warszawie, a w 2022 roku biura w Jávea i Calpe. 

Luxinmo Real Estate nadal się rozwija, przeznaczając dużą część swojego rocznego budżetu na badania i rozwój oraz szukając nowych rynków
dla swojej kolejnej ekspansji.
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Luxinmo Real Estate jest
założona w Altea (Alicante)
przez Armana Yeghiazaryana.

Przeprojektowaliśmy naszą markę i
logo oraz zmodernizowaliśmy nasz
cyfrowy wizerunek.

Stworzyliśmy Luxinmo Exclusive
Services dla klientów poszukujących
absolutnej poufności.

Timeline

Zainwestowaliśmy w projekt i rozwój
własnego oprogramowania do kontroli
rynku: Luxinmo Big Data "Real Estate
Market Control" & CRM.

2016
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Z myślą o ekspansji w kierunku
uprzywilejowanych lokalizacji, Luxinmo
otwiera swoje biuro na Ibizie.

Pierwsze międzynarodowe biuro
Luxinmo otwiera się w Warszawie.

Luxinmo otwiera nowe
biuro w Jávea (Alicante)

Luxinmo otwiera nowe biuro
w Calpe (Alicante)
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2020 2022

2021 2022

- 9 -



- 10 -



Filozofia
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Luxinmo Real Estate nakreśla swój katalog z bardzo zdefiniowaną linią, skupiając się na
wyborze i marketingu najlepszych luksusowych nieruchomości mieszkalnych. Dążąc do
ustanowienia wzajemnie produktywnych i satysfakcjonujących długoterminowych relacji,
utrzymujemy etykę i standardy usług, które łączą tradycyjne metody z nowoczesnym
podejściem, z korzyścią zarówno dla kupujących, jak i sprzedających.

Nasza filozofia opiera się na rozwoju poprzez zapewnienie najlepszej obsługi jako środka
do zaoferowania najlepszego produktu. Nasi agenci posiadają bogate doświadczenie,
nabyte przez lata pracy w sektorze luksusowych nieruchomości, z pełną znajomością
obszaru, w którym działają. 

Pracujemy z dokładną próbą nieruchomości przy plaży, nieruchomości w pobliżu pól
golfowych, ekskluzywnych hoteli i nowych budynków od renomowanych i wiarygodnych
deweloperów. 

Inwestujemy w ciągłe ulepszanie naszej własnej technologii do kontroli i monitorowania
rynku. Stale pracujemy również nad cyfrowymi działaniami marketingowymi, które
pozycjonują nas jako jedną z najlepszych obecnie agencji i przygotowujemy się do
dalszego rozszerzania naszych biur w strategicznych miejscach na terytorium kraju,
pracując wyłącznie na rzecz doskonałości naszych produktów i usług.



Office Manager
Julia Zaitceva

RU  ·  EN  ·  ES

CEO & Founder
Arman Yeghiazaryan

HY  ·  RU  ·  ES

Office Manager
Nicole Kushnir

RU  ·  EN  ·  ES
Calpe OfficeLuxinmo Real Estate Luxinmo Real Estate
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Administrative
Anastasia Efimova

Luxinmo Real Estate
RU  ·  EN  ·  ES

Zespół

Marketing
Roberto García

Luxinmo Real Estate
ES  ·  EN  ·  DE  ·  CAT

Posiadamy zespół wysoko wykwalifikowanych ekspertów, niektórzy z nich posiadają ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży. Każdemu klientowi
zapewniamy wykwalifikowany zespół profesjonalistów, którzy oferują pełną kontrolę na różnych etapach procesu kupna i sprzedaży, w zależności od pomocy
wymaganej w każdym przypadku.

Nasi pracownicy przechodzą ciągły trening, aby oferować doskonałe usługi, zachowując przejrzystość i poufność jako absolutne wartości w naszych relacjach z
klientami oraz przywiązując istotną wagę do czynnika ludzkiego w czasach nieuchronnego postępu technologicznego.

Aby nawiązać skuteczną komunikację z właścicielami i kupującymi w ich ojczystym języku, agent z ich krajów pochodzenia oferuje indywidualną uwagę w
każdym przypadku. Zapewniamy wsparcie w języku hiszpańskim, angielskim, rosyjskim, holenderskim, niemieckim, polskim, szwedzkim, norweskim, ormiańskim,
francuskim, katalońskim, włoskim i rumuńskim.

W Luxinmo Real Estate wiemy, jak ważne jest zapewnienie najlepszej obsługi naszym klientom, od prostej konsultacji telefonicznej po pomoc w przygotowaniu
pakietu dokumentów, w tym uzyskaniu kredytu hipotecznego i przekazaniu klucza do nowej nieruchomości.



Property Consultant
Alexander Söderling

Ibiza Office
SV  ·  NO  ·  EN  ·  ES

Property Consultant
Elena Iguicheva

Altea Office
RU  ·  EN  ·  ES

Property Consultant
Gina Morar

Altea Office
RO  ·  EN  ·  ES

Property Consultant
Natalia Olenikova

Calpe Office
RU  ·  EN  ·  ES

Property Consultant
Daniel Ormel

Altea Office
NL  ·  EN  ·  ES  ·  DE
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Office Manager

Ewa Morgaś

Luxinmo Poland
PL  ·  EN

Property Consultant
Nitze Olmedo

Ibiza Office
ES  ·  EN  ·  IT  ·  FR

Property Consultant
Lina Chulkova

Altea Office
RU  ·  EN  ·  ES

Property Consultant

Sylwia Jankowska

Luxinmo Poland
PL  ·  EN  ·  ES

Property Consultant

Marina Trettin

Altea Office
DE  ·  EN  ·  FR  ·  ES

Property Consultant
Renato Kashaev

Jávea Office
RU  ·  EN  ·  ES

Property Consultant
Patrick Willox

Jávea Office
NL  ·  EN  ·  ES  ·  DE  ·  FR

Property Consultant

Nathalie Freige

Jávea Office
FR  ·  EN  ·  ES



Ekspansja
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Altea     ·     Ibiza     ·     Jávea     ·     Calpe     ·     Warszawa

Wyzwaniem i zobowiązaniem Luxinmo Real Estate jest rozwój i ewolucja poprzez włączenie naszych klientów w
dynamikę współczesnego rynku, gdzie każdy krok w kierunku poprawy jest postępem w kierunku wzajemnych
korzyści i realizacji ustalonych umów w rekordowym czasie. 

Jesteśmy przekonani, że przyszłość jest w rękach tych, którzy stawiają na rozwój technologiczny oraz ciągłe i
nieprzerwane doskonalenie mechanizmów stosowanych dziś przez sektor nieruchomości.

Nasz cel: wspólne opracowanie strategii, które staną się nowymi wytycznymi dla sektora nieruchomości,
utrwalenie naszej marki jako wzorca we współczesnym świecie, świadczenie usług spełniających potrzeby naszych
najbardziej wymagających klientów - którzy obdarzają nas całym swoim zaufaniem - oraz ekspansja na
najważniejsze miasta Hiszpanii, oferując usługi najwyższej klasy.

Opracowaliśmy system pracy, który skupia się wyłącznie na doskonałości, oparty na nienagannym zarządzaniu
biznesem i ciągłym poszukiwaniu najlepszych produktów na dzisiejszym rynku. To dlatego Luxinmo Real Estate nie
ma innego przewidywalnego wyniku niż ekspansja.

Nasze mechanizmy pracy oparte są na systemie samodzielnego zarządzania biurami. Każdy członek zespołu ma
swój wkład w pracę zbiorową, pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za dane biuro, która z kolei uważnie
monitoruje i zajmuje się każdym wnioskiem, tak aby wszyscy nasi klienci byli traktowani w najlepszy możliwy
sposób. 

Dzięki temu mamy większą kontrolę nad biurami, co pozwala nam poświęcić czas i środki na rozwój firmy. Naszym
krótkoterminowym celem jest analiza i znalezienie rynków, na których Luxinmo Real Estate będzie mogło się
pozycjonować oraz znalezienie najlepszych lokalizacji dla kolejnych biur. 



Biuro w Altea

Plaza de los deportes, 2 - local 1
03590 Altea (Alicante)
+34 965 04 97 67
altea@luxinmo.com

Dane kontaktowe biura w Altea
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Altea jest kilometrem 0 Luxinmo, odkąd otworzyliśmy nasze drzwi nieruchomości w 2016 roku.
Uruchomienie naszej koncepcji nieruchomości związane od pierwszej chwili w tym gościnnym mieście z
widokiem na morze i nieporównywalnym urokiem.

Wiele osób odwiedza Altea i decyduje się na pobyt i życie tutaj, zdumiony wszystkim, co ma do
zaoferowania: plaże, natura, rekreacja żeglarska, golf, gastronomia i dziedzictwo.

Znany również jako "kopuła Morza Śródziemnego", Altea jest domem dla niektórych z najbardziej
ekskluzywnych willi i mieszkań na Costa Blanca. Rzeczywistość nieruchomości, która jest nadal na wzrost,
pozwalając na bardzo aktywny rynek sprzedaży i zakupu luksusowych nieruchomości. Od samego
początku w Luxinmo stosujemy zróżnicowany sposób pracy, zatrudniając osoby z głęboką wiedzą na
temat tego obszaru, z wielojęzycznym profilem i perspektywą skoncentrowaną na obronie, wyłącznie i
zdecydowanie, interesów każdego klienta, niezależnie od tego czy jest to kupujący, sprzedający czy
inwestor. 

W naszej siedzibie w Altea wykuwamy know-how, które charakteryzuje Luxinmo w każdym z biur: aby
zapewnić etyczną, profesjonalną i ludzką obsługę, angażując się bezpośrednio w potrzeby naszych
klientów poprzez szeroki i wyselekcjonowany katalog luksusowych domów, zaangażowanie w
najnowocześniejsze technologie i naszą nieskończoną pasję do dbania o każdy szczegół.

https://g.page/luxinmo?share=
mailto:altea@luxinmo.com


Av Isidor Macabich, 1 - local 1
07816 Sant Rafel De Sa Creu (Ibiza)
+34 971 77 21 93
ibiza@luxinmo.com

Dane kontaktowe biura w Ibiza

Biuro w Ibiza
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Po skonsolidowaniu koncepcji nieruchomości i po strategicznym rebrandingu, w 2020 roku
rozpoczęliśmy projekt ekspansji wraz z otwarciem naszego biura na Ibizie. Pierwszy zdecydowany krok do
konsolidacji marki Luxinmo, poprzez sieć strategicznie zlokalizowanych biur.

Znana na całym świecie jako jedna z najbardziej luksusowych destynacji turystycznych, Ibiza z roku na
rok wyrabia sobie markę na rynku nieruchomości high-end.

Ponieważ każda wymówka jest dobrym pretekstem, aby uciec na Ibizę. Oprócz niezrównanego piękna
plaż i życia nocnego, które porywa celebrytów i klubowiczów, wyspa jest miejscem, do którego warto się
udać, jeśli szukasz aktywnego stylu życia, w bliskim kontakcie z zasobami naturalnymi, które oferuje, a
także ze względu na ekskluzywne usługi. 

Krótko mówiąc, jest to szansa dla Luxinmo i naszego korporacyjnego DNA, ponieważ dzięki naszemu
zespołowi oferujemy lokalną wiedzę i dyskrecję, kierując się do prawdziwie międzynarodowego grona
klientów poszukujących nieruchomości mieszkalnych klasy premium. 

Pierwszorzędna destynacja, w której Luxinmo już pozycjonuje się jako punkt odniesienia, który należy brać
pod uwagę w przypadku takich wartości jak ciągły monitoring w każdym zarządzie lub aktywacja na
rynkach międzynarodowych naszego portfolio ekskluzywnych domów.

https://g.page/luxinmoibiza?share=
mailto:ibiza@luxinmo.com


Avenida del Pla, 36 - local 2
03730 Jávea/Xàbia (Alicante)
+34 965 27 30 03
javea@luxinmo.com

Dane kontaktowe biura w Jávea

Biuro w Jávea
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Zgodnie ze swoją strategiczną polityką ekspansji, Luxinmo Real Estate rozpoczęła w 2022 roku otwarcie
nowego biura w Jávea. W ten sposób firma z branży nieruchomości wykonuje naturalny krok i posiada
obecnie pięć punktów obsługi klienta, z Altea, Ibizą, Polską, Jávea i Calpe.

Luxinmo wzmacnia w ten sposób swoją specjalizację na Costa Blanca, wzmacniając koordynację i
rozwój operacji w Marina Alta, regionie, w którym posiada znaczną liczbę ekskluzywnych nieruchomości,
rozmieszczonych w uprzywilejowanych miejscach, takich jak sama Jávea, Dénia, Teulada-Moraira i
Benissa.

Niewątpliwie rynek nieruchomości w północnej części prowincji Alicante oferuje nowe możliwości
inwestycyjne dla klientów w tych samych segmentach rynku, w których Luxinmo jest szczególnie aktywne,
takich jak sprzedaż i zakup najlepszych rezydencji lub wynajem długoterminowy.

Atrakcyjność tej lokalizacji pozycjonuje te nowe obiekty jako priorytetową przestrzeń dla operatorów
nieruchomości i inwestorów ze względu na strategiczne położenie i dostępność gruntów.

https://goo.gl/maps/GVURPkGbrUnerYgYA
mailto:javea@luxinmo.com


Biuro w Calpe

Av. Gabriel Miró, 36
03710, Calpe (Alicante)
+34 966 28 08 82
calpe@luxinmo.com

Dane kontaktowe biura w Calpe
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Na początku 2022 roku zdecydowaliśmy się otworzyć biuro w Jávea, chociaż odpowiedź z sektora
powiedziała nam, że istnieje jeszcze większe zapotrzebowanie na Costa Blanca, a konkretnie w
północnym obszarze, w jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc w Marina Alta.

W ten sposób powstało nowe biuro w Calpe. Bo kto nie marzył o posiadaniu domu w pobliżu plaży? Czy to
jako miejsce stałego zamieszkania, czy na wakacje, obudzenie się w pobliżu morza i z wszelkimi usługami
jest marzeniem wielu ludzi.

A w Calpe, Luxinmo pasuje od pierwszej chwili, w mieście rozpoznawalnym przez Peñón de Ifach, solniska
lub plaże i zatoczki, wśród innych historycznych i zabytkowych atrakcji, począwszy od Los Baños de la
Reina - stanowiska archeologicznego z czasów rzymskich - do Czerwonego Muru, ikony architektury
postmodernistycznej zaprojektowanej przez Ricardo Bofill.

W Calpe znajdziesz różne opcje mieszkaniowe, wszystkie związane z Morzem Śródziemnym. I to samo w
innych nadmorskich miejscowościach, takich jak Teulada-Moraira czy Benissa, które również pokrywamy
z tego biura własnym znakiem jakości Luxinmo.

https://goo.gl/maps/S98TzHmxFBGFB3dZ9
mailto:calpe@luxinmo.com


Biuro w Warszawa

W 2021 roku internacjonalizacja Luxinmo przychodzi wraz z otwarciem w Warszawie. Strategiczny ruch
oparty na oferowaniu jakościowej odpowiedzi na zainteresowanie polskich nabywców, którzy coraz
częściej interesują się Costa Blanca, a także Balearami. Biuro Luxinmo w Warszawie znajduje się przy ulicy
Domaniewskiej, miejscu o zauważalnym napływie ludzi, gdzie nasz własny produkt nieruchomościowy jest
prezentowany na rynkach Europy Środkowej. 

Aktywność i zapytania w naszej siedzibie w stolicy Polski wzrosły ze względu na globalny kontekst
gospodarczy i nowe trendy mieszkaniowe, które pojawiły się po pandemii, z ponownym
zainteresowaniem mieszkaniem w większym spokoju i w bardziej komfortowych przestrzeniach.

Warszawa jest jednym z najbardziej tętniących życiem miast w Europie, z ogromnym potencjałem, z
gospodarkami klasy wyższej średniej, które szukają inwestycji w bezpieczne wartości, takie jak willa lub
luksusowe mieszkanie do zamieszkania lub wynajęcia. I w tym sensie pierwszorzędne lokalizacje w
prowincji Alicante lub Ibiza są wysoko cenione przez polski rynek.

Z tych wszystkich powodów, to nowe biuro sprzedaży wzmacnia międzynarodową ekspozycję działalności
mieszkaniowej Luxinmo, oprócz naszej obecności reklamowej na globalnych portalach i platformach
nieruchomościowych.

Ul. Domaniewska, 37 - lok 2.43 
02-672 Warszawa
+48 608 188 424
office.poland@luxinmo.pl

Dane kontaktowe biura w Warszawie
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https://goo.gl/maps/xVamqQMTp6gTaNZF8
mailto:office.poland@luxinmo.pl
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Tipologia Właściwości

Penthousy   ·   Nowe budynki   ·   Luksusowe wille   ·   Plaża frontowa i luksusowe urbanizacje
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Luxinmo Real Estate zarysowuje swoje portfolio z dobrze zdefiniowanym naciskiem na wybór i
marketing najlepszych luksusowych nieruchomości mieszkalnych. W dążeniu do wzajemnie
produktywnych i wzajemnie satysfakcjonujących długoterminowych relacji, utrzymujemy etos i
standardy usług, które łączą tradycyjne metody z nowoczesnym podejściem, z korzyścią zarówno dla
kupujących, jak i sprzedających.

Pracujemy z szeroką gamą nieruchomości przy plaży, nieruchomości w pobliżu pól golfowych i
ekskluzywnych hoteli na Costa Blanca i Ibizie, a także nowych nieruchomości od renomowanych
deweloperów. Specjalizujemy się również w nabywaniu i sprzedaży ekskluzywnych luksusowych willi,
współczesnych i minimalistycznych willi, hoteli, budynków, penthouse'ów i mieszkań w najbardziej
prestiżowych urbanizacjach, zarówno w rejonie Costa Blanca i Ibizy, jak i na obszarach o znaczeniu
krajowym.



Penthousy
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Jest to ekskluzywny produkt, który zawsze ma swojego
nabywcę, zwłaszcza w obszarach, z którymi współpracuje nasza
agencja. 

Wśród jego głównych cech są niezrównane widoki oferowane
przez Ibizę i całe Costa Blanca, dobroć klimatu i naturalne
oświetlenie. Wszystko to dodane do paradygmatu
nowoczesności, która dąży do połączenia dobrze
wyartykułowanych przestrzeni pod względem komfortu,
funkcjonalności i czystych form konstrukcyjnych.

https://www.luxinmo.com/apartments-for-sale/spain/of-type_penthouse
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Nowy budynek
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Dzięki naszemu nienagannemu zarządzaniu i działaniom
marketingowym, które im poświęcamy, nowe nieruchomości
budowlane stały się jednym z podstawowych filarów w portfolio
Luxinmo Real Estate. 

Popyt, który otrzymujemy od naszych klientów jest istotny i ten fakt
sprawił, że zdobyliśmy zaufanie i szacunek prestiżowych
deweloperów, którzy zarządzają tego typu nieruchomościami. 

Nadal pracujemy nad doskonaleniem naszych usług i oferowaniem
spersonalizowanego marketingu dla nieruchomości w nowym
budownictwie, ponieważ jest to segment, który jest bardzo zgodny z
naszą filozofią, naszym potencjalnym klientem i nowoczesnym
stylem, który charakteryzuje nasz katalog nieruchomości.

https://www.luxinmo.com/properties-for-sale/spain/new-build
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Luksusowe wille
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Luksusowe nieruchomości zawsze były w centrum zainteresowania
Luxinmo Real Estate. 

Zarządzamy katalogiem nieruchomości w stylu współczesnym,
zbudowanych z najlepszych materiałów dostępnych obecnie na
rynku i opartych na koncepcji zrównoważonego rozwoju, komfortu i
wydajności. 

Wiemy, że nasi klienci przywiązują dużą wagę do sygnowanej
architektury i pracy renomowanych budowniczych. Opanowaliśmy
również rodzaj czystego i funkcjonalnego projektu, którego wymaga
wymagający nabywca i specjalizujemy się w tworzeniu najlepszego
katalogu, jaki możemy zaoferować w tym zakresie.

https://www.luxinmo.com/villas,houses-for-sale/spain/luxury
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Plaża frontowa 
i luksusowe urbanizacje
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Posiadamy starannie wyselekcjonowane nieruchomości położone nad
brzegiem morza. Wiemy, że jedną z głównych atrakcji terenów, na których
pracujemy jest morze, dlatego możliwość zaoferowania pierwszorzędnych
nieruchomości położonych jak balkon nad Morzem Śródziemnym to
propozycja, która jest bardzo ceniona przez naszych nabywców. Dlatego
też zarówno sprzedający jak i deweloperzy polegają na naszych usługach
w zakresie zarządzania tego typu nieruchomościami. 

Pracujemy również z luksusowymi urbanizacjami, które znajdują się w
uprzywilejowanych obszarach, o których nasi agenci mają absolutne
mistrzostwo, ze względu na ich bogate doświadczenie w pracy z tymi
sektorami rynku nieruchomości na Costa Blanca i Ibizie.

https://www.luxinmo.com/apartments-for-sale/spain/luxury,sea-view
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Digital Marketing
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Aby dotrzeć do naszej grupy docelowej, zwłaszcza międzynarodowej, inwestujemy w różne kanały
marketingu cyfrowego, takie jak dedykowane kampanie mailingowe, publikacje w mediach
społecznościowych, kampanie Google Ads, wyróżnione nieruchomości na najbardziej istotnych
portalach nieruchomościowych, artykuły sponsorowane w gazetach i mediach cyfrowych.

Nie zapominamy, że coraz więcej użytkowników szuka filmów o nieruchomościach na platformach
takich jak Youtube, zwłaszcza jeśli mieszkają w innym kraju i aby odwiedzić nieruchomość muszą
najpierw zarezerwować lot, aby się tam dostać. Dlatego inwestujemy w tworzenie filmów z niektórych
z naszych najbardziej ekskluzywnych nieruchomości przy użyciu najnowocześniejszych kamer i
dronów do ujęć z powietrza.

W Luxinmo Real Estate pracujemy z różnymi rodzajami marketingu i obejmujemy wykorzystanie
różnych mediów, co prowadzi nas do osiągnięcia pożądanych rezultatów. 

Marketing staje się coraz bardziej zależny od środowiska cyfrowego, ponieważ ludzie przestawili się na
korzystanie z Internetu, aby konsumować wszystkie rodzaje treści, nawet te, które kiedyś były w
tradycyjnych przestrzeniach, takich jak radio i telewizja.

W celu optymalizacji marketingu cyfrowego skupiamy się na kilku czynnikach. Wykorzystujemy dane,
które gromadzimy na temat rynku nieruchomości dzięki narzędziom cyfrowym, którymi dysponujemy.
Analizujemy rynek według obszaru i popytu nabywców, identyfikując każdy produkt i zainteresowanie
według narodowości każdego klienta, a dzięki uzyskanym danym kierujemy marketing do krajów
pochodzenia tych klientów. Szukamy naszych potencjalnych nabywców jeszcze przed ich
przyjazdem do Hiszpanii: w ten sposób udaje nam się wyprzedzić wielką konkurencję ze strony
lokalnych agencji. 
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Web & SEO

Źródło: Google Analytics

Pierwsze wyniki w Google

+330.000 wizyt rocznie
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Strona przetłumaczona na dziewięć języków

Hiszpania

Niderlandy

Belgia

35 %

19 %

17 %

Ruch w sieci według krajów

Niemcy 10 %

Francja 9 %

Polska 3 %

+18.000 zaindeksowanych stron Inne 7 %

Web
luxinmo.com

Po zarządzaniu naszą stroną za pomocą różnych CMS-ów, doszliśmy do wniosku, że aby się rozwijać musimy usunąć wszelkie ograniczenia. W ten sposób
stworzyliśmy nasz serwis z własnym systemem zarządzania treścią, pisząc cały kod od podstaw.

W początkowym założeniu strony dużą wagę przywiązywaliśmy do użyteczności na poziomie użytkownika, biorąc pod uwagę średnią wieku naszych
potencjalnych klientów. Dlatego zdecydowaliśmy się na ułatwienie wyszukiwania w dwóch formatach, umożliwiając użytkownikowi poruszanie się po stronie za
pomocą map lub za pomocą wyszukiwarki, co zostało szybko zaakceptowane przez klientów i główne wyszukiwarki w miarę optymalizacji strony.

Nasza strona jest w ciągłym rozwoju i jest stale aktualizowana, aby spełniać standardy wyszukiwarek. Zbieramy opinie od naszych klientów, analizujemy dane i
dostarczamy je w przystępny sposób, zwiększając łatwość obsługi dla naszych użytkowników.

Obecnie 38% zapytań Luxinmo Real Estate przychodzi do nas ze strony internetowej, co znacznie przewyższa poprzednie rozwiązania. 

https://www.luxinmo.com/
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Portale Nieruchomości
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Portale nieruchomościowe są obecnie głównym źródłem dla potencjalnych nabywców. Jest to rzeczywistość, z której każda agencja zdaje sobie sprawę i
dlatego wiedza, jak zarządzać danymi na portalach i dla portali pozwala osiągnąć obiecujące wyniki na rynku nieruchomości.

Chociaż prawdą jest, że obecność w tych przestrzeniach jest niezbędna, proste członkostwo nie wystarczy, ponieważ konieczne jest opanowanie treści, które są
publikowane, w odniesieniu do publiczności, która korzysta z platformy i która zarządza firmą. W Luxinmo Real Estate zarządzamy danymi z ostatnich pięciu lat,
licząc zapytania przychodzące z każdego portalu, aby wiedzieć, jaki typ produktu opublikować na każdym z nich, optymalizując w ten sposób koszty i wyniki. 

Z drugiej strony, badamy i opanowujemy wymagania, jakich żąda każdy portal, aby pozycjonować nasze ogłoszenia wśród tysięcy agencji działających na
terenie kraju. Dbamy o opisy naszych produktów i usług, wykonujemy profesjonalne zdjęcia, zapewniamy tłumaczenia w różnych językach i co najważniejsze -
aktualizujemy ceny. 



Landing Pages

mares12.luxinmo.com delfintower.luxinmo.comprivus.luxinmo.com
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Marés 12 Villa Privus Delfin Tower

Pomysł stworzenia dedykowanego Landing Page dla każdego projektu ma na celu zebranie wszystkich informacji i treści dotyczących danej nieruchomości
lub projektu, w sposób wyróżniający, i zaoferowanie ich w przystępnym, zoptymalizowanym i eleganckim formacie.

Pokazujemy w nich wszystkie zdjęcia projektu lub nieruchomości w wysokiej rozdzielczości, oryginalne plany architekta i dostarczamy informacje o dostępności i
cenach, wśród wielu innych szczegółów.

W ten sposób koncentrujemy się wyłącznie na nieruchomości i jej cechach szczególnych, pomijając wszelkie wzmianki o innych projektach.

Landing Pages są zoptymalizowane pod kątem pozycjonowania w różnych wyszukiwarkach i dotarcia, poprzez nasze różne kanały dystrybucji, takie jak Google
Ads, Facebook Ads lub kampanie mailingowe, do odbiorców, którzy szukają konkretnych informacji o tej nieruchomości.

https://mares12.luxinmo.com/
https://delfintower.luxinmo.com/
https://privus.luxinmo.com/


Offline Marketing
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XXI wiek jest również znany jako wiek informacji.

Marketing dostosowywał się, ponieważ społeczeństwo domagało się mniej
inwazyjnej i bardziej kreatywnej, autentycznej reklamy. Marketing offline
jest skutecznym sposobem na stworzenie ciekawych wrażeń na użytkowniku,
będąc namacalnym medium, które otwiera drzwi do świata cyfrowego.

Tradycyjne strategie marketingowe offline są często pomijane przez firmy,
ponieważ istnieje błędne przekonanie, że marketing poza cyfrowym jest
nieskuteczny. 

Rzeczywistość jest taka, że wszyscy z nas, w momencie gdy widzimy reklamę
na billboardzie, w broszurze lub w magazynie, kojarzymy ją z marką i
cechami z nią związanymi.

Dlatego ważne jest dla nas, aby społeczeństwo kojarzyło typografię, katalog
lub plakat reklamowy z naszą marką, bez potrzeby pokazywania zawsze logo.

Z tego powodu, oprócz wszystkich kampanii marketingu cyfrowego, które
prowadzimy, pracujemy nad widocznością naszej marki w naszych biurach
i na ulicy.

W 2018 roku przeprojektowaliśmy nasze logo i branding, przenosząc je do
bardziej nowoczesnej i czystej linii, co skłoniło nas do odnowienia stylu
naszych biur, wyczarterowania pojazdów firmowych z nadrukowanym logo,
dystrybucji plakatów i billboardów oraz promocji mieszkań itp.



Rynek Międzynarodowy

Hiszpania   ·   Andora  ·  Wielka Brytania  ·  Francja  ·  Belgia  ·  Luksemburg   

Niderlandy   ·   Estonia   ·   Niemcy   ·   Polska   ·   Szwajcaria   ·   Norwegia 

Szwecja   ·   Rosja   ·   Armenia   ·   Dubaj   ·   Kanada   ·   Irlandia   ·   Włochy
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Chociaż mamy ogólny interes w otwieraniu agencji poza Hiszpanią, jak to zrobiliśmy w
przypadku Luxinmo Poland, mamy również różne umowy z wiodącymi agencjami w ich
krajach pochodzenia, aby w pełni zaspokoić zapotrzebowanie naszych klientów i zaoferować
wysokiej jakości usługi zarówno właścicielom, jak i deweloperom. W tym celu stworzyliśmy i
zoptymalizowaliśmy własną sieć agentów, która rozciąga się na 19 krajów na całym świecie,
z obecnością 35 zaangażowanych agencji, z których wszystkie są najwyższej klasy,
gwarantując ekskluzywne usługi. W ten sposób jesteśmy w stanie dotrzeć do renomowanych
agencji lokalnych w krajach, w których nie jesteśmy jeszcze obecni, otwierając w ten sposób
możliwość zaoferowania naszych nieruchomości do portfela klientów prestiżowych firm
zagranicznych, które zaufały jakości naszej pracy i doskonałości naszego zarządzania.

Odsetek sprzedaży zamkniętych w Luxinmo tym kanałem przekracza 20% rocznego
obrotu.

Należy zaznaczyć, że Luxinmo Real Estate nie współpracuje z agencjami, które nie spełniają
wszystkich wymogów i standardów jakości ustanowionych przez naszą firmę. W tym
sensie przeprowadzamy również wyczerpujący proces selekcji, aby uniknąć wszelkiego
rodzaju niedogodności, które mogą pojawić się w przyszłości.

Obecnie kontynuujemy pracę nad ulepszeniem naszej sieci partnerów, zarówno w celu
rozszerzenia naszych usług, jak i wzmocnienia sojuszy, które już udało nam się skonsolidować.
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Statystyki Klientów

Kraj pochodzenia naszych klientów
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Luxinmo Real Estate kieruje większość swoich działań marketingowych do
klientów z różnych krajów europejskich, którzy są w swoim miejscu
zamieszkania i pochodzenia. Docieramy do nich poprzez technologię oraz
krajowe i międzynarodowe portale nieruchomości, gdzie dzięki naszej
wysokiej aktywności udaje nam się zajmować czołowe pozycje,
umożliwiające łatwy dostęp do naszych usług.

Rodzaj nieruchomości, z którymi pracujemy, przyciąga klientów krajowych
lub zagranicznych, w średnim wieku lub na emeryturze, biznesmenów
lub inwestorów, którzy mają specyficzne wymagania, które mogą być
spełnione tylko przez wysoce profesjonalne agencje. Aby zapewnić
spersonalizowaną i doskonałą obsługę, mówimy w 13 językach:
Hiszpańskim, Angielskim, Niemieckim, Polskim, Holenderskim, Rosyjskim,
Szwedzkim, Norweskim, Ormiańskim, Katalońskim, Francuskim, Rumuńskim
i Włoskim, w większości w języku ojczystym.

W celu zagwarantowania najwyższego poziomu usług, nasi agenci
zapewniają indywidualną uwagę w każdym przypadku, z maksymalną
wiedzą na temat obszaru i przedmiotowych nieruchomości. Kontaktują się
z nami ludzie, którzy szukają jakości, poufności i ekskluzywności w
naszych usługach i dlatego doskonalimy nasze zarządzanie w oparciu o te
aspekty.

Luxinmo Real Estate współpracuje również z celebrytami i ważnymi
osobami publicznymi w sferze społeczno-politycznej i kulturalnej. Dla
nich oferujemy specjalistyczną uwagę, z ekskluzywną usługą o
maksymalnej poufności. W każdym przypadku są to osoby, które poszukują
wysokiego poziomu doskonałości i specjalizacji.
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Big Data
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W dzisiejszych czasach właściciele nieruchomości współpracują z więcej
niż jedną agencją nieruchomości. W rzeczywistości liczba agencji wynosi
często nawet 10 lub 15, tak więc posiadanie nieruchomości na wyłączność
jest obecnie bardzo mało prawdopodobne. Jest to kwestia, która
niewątpliwie utrudnia monitorowanie, ponieważ nieruchomości na rynku
różnią się dostępnością i ceną, co prowadzi do nieaktualnego portfela.
Dlatego Luxinmo Real Estate rozważało potrzebę zautomatyzowania
śledzenia nieruchomości w celu optymalizacji pracy naszej agencji.

W 2017 roku zaczęliśmy rozwijać narzędzie o nazwie REMC (Real Estate
Market Control), które pozwala nam wykryć nowe nieruchomości, które
pojawiają się na rynku, znaleźć, w których agencjach zostały
opublikowane i zobaczyć, jakie zmiany zostały wprowadzone w każdej
nieruchomości, przechowując te dane w naszym Big Data w celu
późniejszej analizy rynku i każdej nieruchomości w szczególności.

Te informacje pozwalają nam lepiej prowadzić naszych klientów, zarówno
kupujących jak i sprzedających, o dokładnych cenach w każdym
obszarze, a także optymalizować proces kupna i sprzedaży
nieruchomości.



CRM
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Dla Luxinmo Real Estate, doskonałość nie ogranicza się do
generowania nowych zapytań o sprzedaż i/lub wynajem, ponieważ
konieczne jest również posiadanie zdolności do prawidłowego
zarządzania każdym z tych zapytań w celu zapewnienia każdemu
klientowi ściśle profesjonalnej obsługi. 

Na rynku istnieje wiele firm oferujących CRM dla nieruchomości,
jednak większość z nich jest tworzona przez ludzi, którzy nie mają
doświadczenia w branży nieruchomości od środka i dlatego często
nie jest kompatybilna z już skonsolidowanym systemem agencji, co
generuje konflikty w procesie kontynuacji lub sprzedaży. 

W Luxinmo Real Estate opracowaliśmy własny CRM w oparciu o
nasze doświadczenie i łącząc wszystkie narzędzia, które zostały
opracowane wcześniej. Zarządzamy od przyjęcia automatycznych
zapytań w tym CRM, do eksportu danych do wszystkich portali,
które mamy zakontraktowane. Najważniejsze jest jednak to, że
dzięki temu narzędziu możemy nadać prawidłowy follow-up i
prowadzić zarządzanie klientami. 

Ta technologia pozwala nam dostosować CRM do naszej filozofii i
sposobu pracy. Daje nam możliwość zmiany każdej
funkcjonalności, dzięki czemu to on jest dostosowywany do nas, a
nie odwrotnie. 



Luxinmo Exclusive Service
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Ze względu na wzrost zapytań o zakup od różnych osobistości medialnych ze świata sztuki, polityki i
rozrywki, w 2019 roku utworzyliśmy naszą "Ekskluzywną usługę", specjalnie dedykowaną dla tej
publiczności. Jest to wyjątkowa usługa, w której zapewniamy ścisłą poufność, nawet w samej firmie, ze
specjalistyczną uwagą. 

Aby zagwarantować absolutną prywatność podczas całego procesu kupna i sprzedaży, odpowiedzialni
agenci podpisują umowę o poufności, w której nawet właściciele nieruchomości nie znają tożsamości
danego klienta, którym zajmują się bezpośrednio kierownicy biura. Usługa Luxinmo Exclusive ma
różne stawki, w zależności od poziomu zapotrzebowania, ale wszystkie obejmują ściśle
spersonalizowaną i poufną obsługę.

Wiemy, jak ważne jest przejrzyste obchodzenie się z informacjami, również dla właścicieli. Z tego
powodu zapewniamy pełną kontrolę, począwszy od wyboru nieruchomości (lub nieruchomości), które
klient chce odwiedzić, aż do momentu zakupu, gwarantując prawidłowe prowadzenie całej wymaganej
dokumentacji przez wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych doradców i agentów nieruchomości.



Kryptowaluty są rzeczywistością i transakcje na rynku
nieruchomości zostały już przeprowadzone za ich pomocą w
Hiszpanii. 

Wdrożenie tej waluty wśród opcji płatności jest faktem i w naszych
nieruchomościach, zawsze uważnych na globalny postęp
technologiczny, chcemy pomóc każdemu, kto myśli o zakupie
domu na Costa Blanca lub Ibizie, zapewniając przejrzystość,
bezpieczeństwo i szybkość transakcji.

Luksusowe mieszkania dzięki kryptowalutom?
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Real Estate & Crypto

Arman Yeghiazaryan
CEO i założyciel Luxinmo Real Estate

Zakup luksusowej nieruchomości na Costa Blanca lub Ibizie za pomocą kryptowalut jest teraz rzeczywistością. Luxinmo Real Estate oferuje klientom z
dowolnego miejsca na świecie opcję zakupu nieruchomości za pomocą bitcoinów lub innych kryptowalut.

W Luxinmo wykryliśmy, że sektor nieruchomości i jego inwestorzy są coraz bardziej zainteresowani tym rodzajem transakcji. Dlatego dostosowaliśmy naszą
zdolność zarządzania do akceptowania kryptowalut, w odpowiedzi na ten trend w transakcjach zakupu domów.

Chcemy ułatwić osobom posiadającym kryptowaluty zakup, oferując nasz obszerny katalog luksusowych willi, penthouse'ów, współczesnych i nowo
wybudowanych nieruchomości. Cena jest ustalona i uzgodniona w euro, będąc w pełni płatną i zbywalną w bitcoinach lub innych niezawodnych
kryptowalutach.

Luksusowe budownictwo mieszkaniowe odnotowało niezwykły wzrost po ożywieniu po Covid19. Silna cyfryzacja w praktycznie wszystkich sektorach
produkcyjnych i sposób, w jaki nowe technologie wpływają na społeczeństwo, są kolejnymi motywami dla Luxinmo, aby otworzyć drzwi do nabycia
nieruchomości za pośrednictwem kryptowalut. 



Biuro w Altea Biuro w Jávea Biuro w Calpe Biuro w Ibizie Biuro w Warszawie

Plaza de los Deportes, 2 - local 1
03590 Altea, Alicante
+34 965 04 97 67
altea@luxinmo.com

Avenida del Pla, 36 - local 2
03730 Jávea/Xàbia, Alicante
+34 965 27 30 03
javea@luxinmo.com

Av Isidor Macabich, 1 - local 1
07816 Sant Rafel De Sa Creu, Ibiza
+34 971 77 21 93
ibiza@luxinmo.com

Domaniewska, 37 - lok 2.43
02-672 Warszawa
+48 608 188 424
office.poland@luxinmo.pl

Av. Gabriel Miró, 36
03710 Calpe, Alicante
+34 966 28 08 82
calpe@luxinmo.com
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