
Indiferent de locația, tipul de produs sau marca pe care o operăm, 
cu Loyal Paladin poți conta întotdeauna pe standarde impecabile și o stare de bine.

E timpul să 
te bucuri de 
adevărata 
valoare a 
proprietății 
tale.

Cu Loyal Paladin, proprietățile nu sunt simple 
apartamente, sunt proiecte la cheie. Întreaga 
listă de servicii oferite în toate proprietățile din 
portofoliul nostru a fost creată cu scopul de a 
aduce valoare și o stare de bine. Întotdeauna facem 
mai mult decât ceea ce ne-am propus să oferim.

Obiectivul nostru e să oferim o stare de 
bine proprietarilor și oaspeților deopotrivă. 
Mulțumirea financiară este la fel de importantă 
și începe în momentul în care ai decis să devii 
proprietar în proiectele dezvoltate de CERTION. 
Indiferent dacă alegi să îl păstrezi pentru 
uz propriu sau să îl incluzi în programul de 
închiriere în regim hotelier, vom avea grijă de 
proprietatea ta ca și cum ar fi a noastră.

În modelul de business pe care îl 
propunem, proiectăm servicii cu 
valoare adăugată. 
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Află cum poți adăuga constant 
valoare investițiilor tale
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Sistemul de administrare în 
regim hotelier și reședință de 
brand a investiției tale

Loyal Paladin Revenue
îți oferă trei paliere de 
câștig anual*:

redevență anuală pentru 
gestionarea operațională 
a standardului hotelier și 
a programului de brand**. 

Investiția ta poate avea 
un profit de până la 20% 
pe an. Totul depinde de 
momentul în care ai făcut 
achiziția și de modalitatea 
în care ai optat să plătești. 

Un model nou de business 
pentru piața românească. 
Dar foarte simplu și 
transparent: noi ne 
ocupăm de administrarea 
și închirierea proprietății 
tale și tu primești banii 
rezultați din închiriere.

Există flexibilitate în 
utilizarea directă, cât și în 
generarea de venit pasiv. 
Cu alte cuvinte, poți locui 
în apartament pentru o 
anumită perioadă de timp, 
iar când nu locuiești acolo, 
acesta face bani pentru tine. 

Orientat să 
maximizeze 
investiția ta

Inovator 
ca abordare, simplu 
ca administrare

Flexibil în accesarea 
beneficiilor directe 
și indirecte

În acest palier ai ZERO 
risc. Practic, te afli în 
zona cumpărătorului 
care preferă un câștig 
moderat cu ZERO 
riscuri. 

*Câștigul anual este bazat pe estimări.
**18% începând cu al doilea an.

În funcție de perioada 
și modalitatea de 
plată, acest palier de 
câștig este rezervat 
investitorilor ce preferă 
echilibrul între risc și 
câștigul anual.

Această zonă VIP a 
câștigului anual este 
pentru investitorii 
timpurii care doresc 
să își maximizeze 
profitul atât în zona de 
dezvoltare, cât și în cea a 
profitului anual generat.

Simplu.
Transparent.
Loial.
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Profit plătibil 
direct către

investitor de  
până la

20%
%

anual
În funcție de momentul 
și modalitatea de plată, 
randamentul investiției 
poate ajunge până la 
20% pe an.

Sistemul Loyal Open 
Books îți oferă 100% 
transparență în ceea 
ce privește gestionarea 
costurilor.

Valoarea investiției tale 
crește cu aproximativ 
5% în fiecare an 
datorită investițiilor în 
brand-ul hotelier de 
reședință.
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