


Dołącz do naszego Zespołu. 
BUDUJ Z NAMI SWOJĄ
PRZYSZŁOŚĆ. 



Partnerskie zasady i pełne wsparcie.
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ.



Poznaj korzyści z bycia naszym Partnerem. 

Stała współpraca.

Nasz biznes budujemy długoterminowo. To
samo dotyczy relacji z ludźmi. Skontaktuj
się z nami, podpisz umowę i zarabiaj.
Otrzymasz od nas wszelkie niezbędne
materiały i informacje. 

01. 02.

Elastyczny czas pracy.

Pracuj kiedy chcesz i jak chcesz. To Ty
decydujesz o tym jak będziesz pozyskiwać
dla nas grunty rolne. Im bardziej będziesz
efektywny tym szybciej otrzymasz od nas
swoją prowizję.  

03.

Wysokie prowizje.

Zrozumiałe i transparentne zasady
współpracy sprawiają, że ludzie tak chętnie
podejmują z nami Współpracę. Za każdy
pozyskany hektar gruntu możesz otrzymać
nawet kilkanaście tysięcy złotych prowizji.   



Wysokie zarobki i szanse rozwoju. 
ZARABIAJ I  INWESTUJ Z NAMI.  



Ile zarobisz.

Stała prowizja.

Jeżeli dzięki Tobie podpiszemy umowę
dzierżawy nieruchomości rolnej to
otrzymasz 9.000 zł brutto za każdy
uzyskany hektar mocy przyłączeniowej.  

04. 05.

Dodatkowa prowizja. 

Od każdej przyszłej transakcji jaką
przeprowadzimy z pozyskanym przez
Ciebie gruntem otrzymasz od nas
dodatkowo 5 % wartości transakcji i może
to być nawet 40.000 zł.  

06.

Możliwość inwestycji. 

Zarobione z nami pieniądze bedziesz mógł
zainwestować w jeden z naszych
projektów farm fotowoltaicznych, co
pozwoli Ci na pasywne zarabianie nawet
przez 29 lat. 



Wojciech Gola | Andrzej Gawecki
WA INVESTMENT



Poznaj WA INVESTMENT. 
BUDUJ RAZEM Z NAMI SWÓJĄ
PRZYSZŁOŚĆ.



Andrzej Gawecki

Wspólnik - Założyciel i Prokurent WA
INVESTMENT Sp. z o.o. 

Zawodowo Adwokat. Koncentruje się
na działalności operacyjnej Spółki ze
szczególnym uwzględnieniem
bezpieczeństwa prawnego
realizowanych projektów. Aktywnie
doradza Inwestorom podczas procesu
inwestycyjnego.

Wojciech Gola

Wspólnik – Założyciel i pomysłodawca
WA INVESTMENT Sp. z o.o. 

Koncentruje się na budowaniu
wizerunku Spółki w przestrzeni
publicznej oraz dbaniu o relacje
inwestorskie. Osobiście inwestuje w
projekty, które są w ofercie Spółki.

inwestycje@wa-investment.opl



Otrzymaj pełne wsparcie. 
DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU.
 



Nie musisz mieć doświadczenia.
ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE.



Otrzymasz pełne wsparcie.

Wzór umowy. 

Rozpoczynając z nami współpracę
otrzymasz od nas wzór umowy dzierżawy
jaki chcemy podpisać z poleconym przez
Ciebie Klientem. 

07. 08.

Wsparcie merytoryczne.

Jeżeli w trakcie swojej pracy będziesz miał
pytania lub potrzebował pomocy to nasz
Zespół zawsze służy Tobie pomocą. 

09.

Wsparcie prawne.

Na wszelkie pytania i zagadnienia prawne
otrzymasz odpowiedź od naszego działu
prawnego. 



Jakich nieruchomości szukamy.
DZIAŁAJ.   



Ziemia rolna 5 i 6 klasy.

Preferujemy działki o powierzchni minimum 1 hektara.
Zwróć uwagę czy w pobliżu przebiega linia
wysokiego lub średniego napięcia.  

01.

Ziemia objęta MPZP lub WZ.

Interesuje nas ziemia rolna objęta MPZP lub taka,
która wymaga wydania WZ. 

02.

Lokalizacja oddalona od obszarów
chronionych. 

Zwróć szczególną uwagę aby nieruchomość nie była
położona w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów
chronionych takich jak Natura 2000 i innych.  

03.



Jak rozpocząć z nami Współpracę.
PARTNERSKIE RELACJE.



Rozpoczęcie współpracy jest proste. 

Skontaktuj się z nami. 

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą to
koniecznie skontaktuj się z nami
telefonicznie lub poprzez e-mail. 

01. 02.

Podpisz umowę. 

Otrzymasz od nas przygotowaną
specjalnie dla Ciebie umowę, w której
określone zostaną w jasny sposób warunki
współpracy i wysokość Twojej prowizji. 

03.

Pracuj i zarabiaj.

Po podpisaniu umowy możesz natychmiast
rozpocząć pracę i zarabiać pierwsze
pieniądze. Pamiętaj, że zawsze masz
wsparcie naszego Zespołu w zakresie
weryfikacji nieruchomości jak i odpowiedzi
na pojawiające się pytania dotyczące
kwestii prawnych związanych z umową
dzierżawy. 



Skontaktuj się z nami.

WA INVESTMENT Sp. z o.o.
 

+48 519 605 045 | INWESTYCJE@WA-INVESTMENT.PL
 

ul. Karola Libelta 27
 

61-707 Poznań
 




