
Jesteśmy Nhood!
Jesteśmy nową marką na rynku nieruchomości, która 
zarządza, współtworzy i przekształca miejsca w tętniące 
życiem przestrzenie o potrójnym pozytywnym wpływie 
na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę (People, 
Planet, Profit). 

Tworzymy miejsca, które aktywują lokalne społeczności 
i przyczyniają się do budowy zrównoważonych miast 
i poprawy stanu środowiska naturalnego. 

Współpracujemy z partnerami biznesowymi i organizacjami, 
które podzielają nasze wartości – przede wszystkim 
szacunek do środowiska naturalnego i ludzi – co przekłada 
się na dobrobyt. Tylko w ten sposób możemy wesprzeć 
społeczności, wśród których działamy. 
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The new living mood 
Wierzymy, że przestrzeń to nie tylko metry kwadratowe 
– to nowe możliwości. Przekształcamy bezbarwne miejsca 
w tętniące życiem nieruchomości, będące częścią miast przyszłości. 
Dzięki podejmowanym działaniom nasze sąsiedztwa stają 
się przestrzeniami pełnymi życia, łączącymi handel, 
biura czy mieszkania i wypełnione ciekawymi wydarzeniami. 

Zmieniamy zarówno architekturę, jak i sposób postrzegania 
istniejących nieruchomości przez innych. Dzięki naszym działaniom 
każdy budynek zyskuje dodatkowe zalety – jest wygodny dla 
mieszkańców, atrakcyjny dla turystów i dochodowy dla 
właścicieli. 

Współdziałamy na rzecz wzajemnych korzyści

Nasza wiedza oraz dobra znajomość potrzeb lokalnych społeczności 
sprawia, że inwestorzy, zarządcy nieruchomości, deweloperzy 
i menedżerowie naszych nieruchomości przyczyniają się do 
poprawy życia tych, którzy żyją w ich otoczeniu. 

Przekształcamy miejsca i ich sąsiedztwo w wielofunkcyjne, 
zrównoważone przestrzenie życia, gdzie każdy jest mile widziany. 
W ten sposób urzeczywistniamy hasło naszej marki „new living mood”.
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1. Miasta są podstawą 
zrównoważonej przyszłości

2. Potrójny pozytywny 
wpływ buduje dobrobyt

3. Łączy nas 
doświadczenie

4. Przyszłość należy 
do społeczności

5. Odpowiednia wizja, 
właściwi partnerzy

6. Rozwiązania zrodzone 
z innowacji

Sposób, w jaki aktywujemy, zarządzamy i przekształcamy 
funkcjonujące już obiekty w nowe przestrzenie życia, 
wyznacza nasze cele na przyszłość. Naszym zdaniem, każdą 
nieruchomość można zmieniać tak, by wywierała na otoczenie 
potrójny pozytywny wpływ w sferze społecznej, środowiskowej 
i gospodarczej (People, Planet, Profit).

Wierzymy, że wszystkie projekty wymagają strategii zapewniającej 
jego powodzenie w obszarach środowiskowym, społecznym 
oraz finansowym. W ten sposób narodziła się nasza strategia 
3P – Planet, People, Profit.   

Kiedy zmieniamy i unowocześniamy nasze nieruchomości 
lub szukamy rozwiązań dla przestrzeni miejskich, sprawiamy, 
że ludzie czują się bardziej związani ze swoimi społecznościami, 
włączeni w ważne dla nich sprawy i docenieni. Naszym zdaniem 
tworzenie wartości musi przynosić korzyści wszystkim. 

Chcemy tworzyć przestrzenie, które służą lokalnym 
społecznościom i ułatwiają tworzenie wartościowych więzi. 
Są to miejsca, gdzie działamy na rzecz wspólnego dobra. 
Przede wszystkim jesteśmy mieszkańcami. 

Współdziałamy z partnerami biznesowymi, którzy podzielają 
nasz sposób postrzegania świata. Gdy przestępujemy do 
tworzenia innowacyjnych projektów, gromadzimy wokół 
siebie stowarzyszenia, przedsiębiorstwa i przedstawicieli 
lokalnych społeczności, aby wspólnie z nimi pracować nad 
nowymi wyzwaniami. 

Łącząc globalną wizję ze znajomością lokalnych rynków, 
chcemy zmieniać sposób, w jaki żyjemy na co dzień, pracujemy, 
a także budujemy relacje, które dają nam nowe możliwości 
działania. 
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7. Działamy na rzecz lepszego życia 9. Witaj w piętnastominutowym mieście

10. Przyszłość to niewiadoma, 
na którą możemy mieć wpływ

8. Przyjazne przestrzenie do życia, 
pracy i spędzania czasu

Przykładamy wagę do zasad gospodarki współdzielenia, opartej 
na takich wartościach, jak elastyczność, szybka reakcja na zmiany 
oraz angażowanie wszystkich zainteresowanych. 
Stawiając sobie za cel wzrost i dobrobyt, nasz zespół tworzy 
innowacyjne rozwiązania, które odpowiadają na wyzwania 
współczesnych miast i służą ich mieszkańcom. 

Wszystko, czego potrzebujemy dostępne w pobliżu, aby jak 
najlepiej wykorzystać nasz czas! Takie podejście zmienia 
społeczności i tworzy synergię w naszych dzielnicach.
Pieszo czy na rowerze – w 15 minut dotrzesz wszędzie, gdzie 
planujesz. To nowa jakość życia w zgodzie z koncepcją, która 
przywraca miasto jego mieszkańcom.

Jak będzie wyglądało nasze sąsiedztwo za 100 lat? Tego nie 
wiemy, jednak możemy być pewni, że nasze wybory wpływają na 
społeczność, w której żyjemy. To od nas zależy, czy przestrzenie, 
które zamieszkujemy będą przyjazne dla nas wszystkich. 

Od cyfrowego nomadyzmu przez coworking, (nowe) podejście 
do mieszkań po handel 2.0 – wierzymy, że wielofunkcyjne 
nieruchomości zdominują przestrzeń miast przyszłości, 
a naszym zadaniem będzie sprawienie, by spełniały założenia 
zrównoważonego rozwoju. 
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