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Kobieta  pozytywnie nastawiona do świata i pełna 
pomysłów, która konsekwentnie wdraża swoje ambitne 
pomysły w życie, inspiruje, motywuje.



Siedziba: ul. Legnicka 17/4

53-671 Wrocław

 e-mail: kontakt@welcomefinance.pl

Firma ta zajmuje się pośrednictwem w obrocie 
nieruchomościami na rynku klientów indywidualnych 
oraz komercyjnych:

  Rezydencje, 
  Kamienice, 
  Biurowce, 
  Pensjonaty, 
  Hotele, 
  Grunty inwestycyjne 
  Grunty przemysłowe
  Inwestycje deweloperskie 
  Atrakcyjne apartamenty

WWW.WELCOMENIERUCHOMOSCI.PL



Nasze oferty są ofertami z  tzw. "pierwszej ręki”,  
co oznacza iż nie są to oferty publiczne. 

Każdy temat jest traktowany indywidualnie. Każdy temat 
jest indywidulanie analizowany i dedykowany do wybranej 
grupy klientów.

WWW.WELCOMENIERUCHOMOSCI.PL

Działamy na terenie 
całej Polski, interesują 
nas lokalizacje 
takie jak

Obecnie w portfolio posiadamy: 

  174 ofert sprzedaży różnych na nieruchomości 

Na łączną kwotę ok 7 mld zł.



Od kilu lat zajmuję się profesjonalnym pośrednictwem kredytowym.  
Pomagam klientom w uzyskaniu kredytu hipotecznego, gotówkowego, 
czy też firmowego.

KREDYTY HIPOTECZNE   |   DOTACJE   |   LEASINGI   |   POŻYCZKI    

KREDYTY GOTÓWKOWE   |   FIRMOWE. 



Dystrybucja do klientów krajowych oraz zagranicznych. 
Odbiorcy: gastronomia, sklepy ze zdrową żywnością, apteki. 

spark.adobe.com/page/uFuLdOWNVN4cc/

spark.adobe.com/page/264xMngnyXEsr/



Technolodzy firmy MC Sweet Sp. z o.o. 
opracowały autorskie receptury, ustaliły kanały 
dystrybucyjne, w niedługim czasie rozpocznie 
produkcję na szerszą skalę. 

Dystrybucja będzie się odbywała na rynku 
krajowym oraz zagranicznym. 

Etap budowania przedsiębiorstwa zdolnego do 
wytwarzania zdrowej żywności na dużą skalę, 
metodami tradycyjnymi. 



Krówka bezlaktozowa, bez 
sacharozy VITA SWEET FUDGE

Podstawowy skład: maltitol, mleko w proszku 
bezlaktozowe odtłuszczone, syrop glukozowy, masło 
bezlaktozowe, aromat, woda. Wartość energetyczna 
100g produktu: cca 350 kcal.



Krówka VEGAN SWEET.

Podstawowy skład: maltitol, “mleko owsiane”, syrop 
glukozowy, tłuszcz roślinny, aromat, woda. Wartość 
energetyczna 100g produktu: cca 340 kcal.



Krówka tradycyjna mleczna 
DE LUX SWEET FUDGE

Podstawowy skład: cukier, mleko w proszku pełne, 
mleko w proszku odtłuszczone, syrop glukozowy, 
masło, aromat, woda. Wartość energetyczna 100g 
produktu: cca 400 kcal.

Produkt dedykowany bankom, hotelom, restauracjom, 
kawiarniom, korporacjom jako mini program 
lojalnościowy.



Docelowo firma MC Sweet Sp. z o.o. 
będzie produkować wyroby cukiernicze 
i wyroby kulinarne. 

Receptury zostały pozytywnie 
ocenione przez konsumentów oraz 
restauratorów.




