Corporate Housing Service

Hamilton May Corporate Housing Service is aimed speciﬁcally at providing eﬀective
housing solutions for employees of the major corporations and companies operating
in Warsaw and Krakow.
With over a decade of experience, we understand the demands of busy working
professionals who require a high level of convenience with minimum disruption to
their work schedule.
Hamilton May has access to an extensive portfolio of corporate let properties ranging
from exclusive family homes located in desirable suburbs to executive city centre
apartments. What’s more – we oﬀer both long term and short term rentals meaning
that we can provide solutions for almost any housing requirement.

Corporate Housing Service

Program Hamilton May Dla Klientów Korporacyjnych został stworzony by dostarczyć
najbardziej efektywne rozwiązania z zakresu pośrednictwa w wynajmie nieruchomości
wśród pracowników głównych korporacji i ﬁrm w Warszawie i Krakowie.
Dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu, rozumiemy potrzeby pracujących
profesjonalistów, którzy cenią sobie dogodne rozwiązania, które nie kolidują z rytmem pracy.
Hamilton May posiada dostęp do szerokiego portfolio nieruchomości odpowiednich
do wynajmu przez pracowników korporacji, począwszy od luksusowych domów
jednorodzinnych w pożądanych dzielnicach, na apartamentach w ścisłym centrum
miasta skończywszy. Ponadto oferujemy zarówno długo, jak i krótkoterminowe
wynajmy, dzięki czemu możemy sprostać każdym wymaganiom.

Hamilton May oﬀers an extensive portfolio of modern city centre apartments
tailored towards stays of 6 months or more suitable for individual staﬀ members
and visiting teams.
Simply provide us with your basic needs and we will present you will a selection of
apartments chosen for their suitability to corporate letting, arrange viewings of your
chosen properties and support you through to signing the rental agreement.
Our stock of rental apartments are located in Warsaw and Krakow’s most popular
residential developments, favored by our corporate clients.
*Many of our apartments are managed by Hamilton May, meaning that we serve as a professional
point of contact, for issues during your tenancy, rather than the landlord.

LONG TERM
RENTAL
Hamilton May oferuje szeroki wybór nowoczesnych apartamentów w centrum
miasta, dostosowanych do wynajmów na okres powyżej 6 miesięcy.
Wystarczy, że przedstawisz nam swoje podstawowe wymagania, a my zaprezentujemy
Ci wybór apartamentów na podstawie ich przystosowania do wynajmu korporacyjnego,
a następnie zorganizujemy wizyty w wybranych mieszkaniach i pomożemy Ci podpisać
umowę najmu.
Apartamenty w naszej ofercie skupione są w najbardziej popularnych wśród
klientów korporacyjnych inwestycjach mieszkaniowych w Warszawie i Krakowie.
*Wiele z naszych apartamentów jest zarządzanych przez Hamilton May, co oznacza, że zamiast
właściciela, to Hamilton May służy jako profesjonalny punkt kontaktu w sprawie problemów
w trakcie wynajmu.

Hamilton May provides you with the perfect solution for executives relocating
to Warsaw and Krakow with their families, with our collection of handpicked
executive houses.
We oﬀer a carefully sourced range of houses located in the most desirable
residential districts, with a preference for modernized properties and with
consideration for their vicinity to business centres and schools.
Viewings of houses can be arranged on demand with our multilingual staﬀ.
We can arrange transport to and from the property from our city centre oﬃces,
relieving you of the hassle and allowing you to focus on other priorities.

EXECUTIVE
HOUSES
Dzięki naszej doskonale dobranej ofercie domów na wynajem, Hamilton May
zapewnia idealne rozwiązanie dla kadry kierowniczej przenoszącej się ze swoimi
rodzinami do Warszawy i Krakowa.
Oferujemy starannie wybrane oferty domów zlokalizowanych w najbardziej
prestiżowych dzielnicach, preferując nowoczesne budynki oraz mając na względzie
bliskość centrów biznesowych i szkół.
Oglądanie domów organizowane jest na życzenie przez nasz wielojęzyczny personel.
Organizujemy transport do i od nieruchomości z naszego biura znajdującego się
w centrum miasta, pozwalając skupić się klientowi jedynie na tym, co najważniejsze.

For stays ranging from 1 day to 6 months, Hamilton May oﬀers serviced apartments
as a more spacious and livable alternative to a hotel.
Our portfolio is located in the best city centre locations and is provided fully
furnished and equipped with air conditioning, Sat TV and broadband internet.
A contract is not required and stays can be booked either by the day, week or month
providing total ﬂexibility for contractors and rotating staﬀ members.
*Linen is provided as well as regular cleaning and full 24/7 customer service from our reception.
Payment by VAT invoice. Service is provided by aﬃliated companies in conjuction with Hamilton May.

SERVICED
APARTMENTS
Dla pobytów od jednego dnia do sześciu miesięcy, Hamilton May oferuje wynajem
apartamentów jako bardziej komfortową alternatywę dla pobytu w hotelu.
Apartamenty zlokalizowane są w najlepszych lokalizacjach centrum miast i są w pełni
umeblowane, wyposażone w klimatyzację, telewizję i szerokopasmowy Internet.
Nie wymagana jest umowa najmu, a długość pobytu może być rezerwowana według
ilości dni, tygodni lub miesięcy, pozwalając na pełną elastyczność dla klientów biznesowych
w podróżach służbowych.
*Zapewniona jest pościel oraz regularne sprzątanie apartamentu, a także 24/7 obsługa recepcji.
Płatność z fakturą VAT. Usługa jest prowadzona przez ﬁrmy stowarzyszone z Hamilton May.

Hamilton May is fully licensed real estate company oﬀering services in sales, rentals,
mortgages and property management. We are endorsed through an enduring
network.
As a result of 10 years in business, Hamilton May has grown into a recognized brand
of professionalism and customer service. Consequently we have the privilege of
working with some of the most established companies and individuals as part of our
business network.

ABOUT
HAMILTON MAY
Hamilton May to w pełni licencjonowana agencja nieruchomości oferująca usługi
pośrednictwa w sprzedaży, wynajmie, doradztwie kredytowym oraz zarządzaniu
nieruchomościami.
Nasza rzetelność potwierdzona jest trwałym członkostwem w Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej
oraz sieci biznesowej Aspire. Dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu,
Hamilton May wzrósł do rangi rozpoznawalnej marki na polskim rynku
nieruchomości i zawdzięcza reputację utrzymywaniu profesjonalizmu i wysokiego
standardu obsługi klienta. Dzięki temu mamy zaszczyt współpracować, w ramach
naszej sieci biznesowej, z jednymi z najbardziej uznanych ﬁrm i osób.
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