
Pomagamy w zarządzaniu
Obiektami Spędzania Czasu Wolnego



O NAS
AQUA SERWIS jest dynamicznie rozwijającą się spółką, która tworzy                  
i gromadzi zespół specjalistów, posiadających specjalistyczną wiedzę               
i wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i utrzymaniu skomplikowanych 
pod względem operacyjnym, technicznym i technologicznym nowoczesnych 
obiektów użyteczności publicznej (m.in. Aquapark Wrocław, Afrykarium        
w ZOO Wrocław). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, dysponowana 
przez spółkę kompetentna kadra podchodzi do każdego projektu indywidualnie, 
co gwarantuje rzetelność i prawidłowość wykonywanych przez nas zadań.

AQUAPARK WROCŁAW
rok powstania: 2008

powierzchnia: 18 000 m²

roczna frekwencja: 1 700 000 gości
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O NAS

Aquapark Wrocław

AFRYKARIUM WROCŁAW
rok powstania: 2014 

powierzchnia: 17 000 m²

roczna frekwencja: 2 000 000 gości

Mamy świadomość, że zarządzanie tak szerokim portfelem obiektów to działalność 

interdyscyplinarna, stawiająca wiele wyzwań i wymagająca posiadania szerokiego zakresu 

kompetencji w wielu dziedzinach. Misją naszej Spółki jest świadczenie usług najwyższej 

jakości przy jednoczesnej optymalizacji kosztów zarządczych i eksploatacyjnych, wdrażanie 

optymalnych rozwiązań technicznych, operacyjnych, prawnych oraz organizacyjnych.

Celem naszych działań jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa naszym Klientom, 

ciągły rozwój i reagowanie na zmieniające się potrzeby, a  przede wszystkim działania         

w kierunku ciągłego zwiększania atrakcyjności obiektów (wzrost frekwencji i zyskowności 

obiektu).

Współpracujemy ze sprawdzonymi i rzetelnymi dostawcami oraz                 

podwykonawcami, co pozwala nam na zmniejszenie kosztów przy 

zachowaniu najwyższych standardów świadczonych usług. 
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NASZE KOMPETENCJE
WYŁĄCZNOŚĆ NA ZARZĄDZANIE UNIKATOWYMI OBIEKTAMI
Posiadamy licencję na zarządzanie Oceanariami i systemami LSS udzieloną  
przez PFI Global i na jej podstawie Spółka od 2014 r. zarządza i utrzymuje      
w ruchu wszystkie instalacje wrocławskiego Afrykarium-Oceanarium - 
największej biletowanej atrakcji w Polsce.

NOWATORSKI SYSTEM KONTROLI STRUMIENIA TURYSTYCZNEGO
Łączy nas umowa handlowa z platformą Hello Poland zajmującą się promocją 
i sprzedażą biletów do atrakcji turystycznych. Nasza Spółka na podstawie 
zawartej umowy upoważniona jest do wdrażania nowoczesnego systemu 
sprzedaży biletów w sieci internetowej do basenów, aquaparków i innych 
Obiektów Spędzania Czasu Wolnego. Obecność na platformie Hello Poland 
umożliwia sprzedaż biletów w systemie biletu zbiorczego i budowanie          
pakietów dla grup docelowych.

Hello Poland to spółka będąca twórcą i operatorem pierwszej w Polsce      
marketingowej platformy integrującej atrakcje i oferty turystyczne z możliwością 
ich szybkiego zakupu. To również dostawca autorskiego systemu biletowego 
Hello Ticket pozwalającego na kompleksową obsługę biletowanych wydarzeń
i atrakcji turystycznych.

UNIKATOWE KONCEPTY
SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

Posiadamy licencję na dystrybucję rozwiązań i zarządzanie konceptem parku 
rozrywek wodnych pod marką Egzotyczna Laguna - strefą relaksu wodnego 
połączoną z lasem tropikalnym i plażą, zapewniającą atrakcje i rekreację 
różnym grupom wiekowym przez 365 dni w roku.

Posiadamy uprawnienia do rozbudowy sieci obiektów pod marką Kids ZOO, 
czyli tematycznej strefy zabaw i rozrywek dostosowanych dla różnych grup 
wiekowych wśród dzieci. Koncept ma formę „miasteczka dzieci”, w którym 
najmłodsi mogą przebywać pod opieką animatorów. 

Posiadamy uprawnienia do wdrażania konceptu gastronomicznego w systemie 
bistro pod nazwą Laguna, charakteryzującego się szybką obsługą dużej liczby
Klientów.

Posiadamy uprawnienia do rozbudowy sieci punktów handlowych pod marką 
Animal4You, prowadzących sprzedaż tematycznych upominków.

EGZOTYCZNA LAGUNA
SŁONECZNA KĄPIEL PRZEZ CAŁY ROK

       Z NAMI
ŁATWIEJ WYBIERZESZ
WŁAŚCIWY KIERUNEK
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KOMPLEKSOWA OBSŁUGA TECHNICZNA 24H
Nasza oferta obejmuje stałą 24-godzinną opiekę nad instalacjami 
oraz urządzeniami. W zależności od potrzeb, jesteśmy w stanie 
zapewnić optymalny czas reakcji w wypadku awarii, minimalizujący 
straty i przestoje urządzeń. 

EKSPERCI TECHNOLOGII BASENOWEJ
Spółka posiada wszystkie niezbędne uprawnienia, kwalifikacje        
oraz zasoby ludzkie i sprzętowe niezbędne do nadzorowania           
i zarządzania technologią basenową. Od lat gromadzimy cenne 
doświadczenia i umiejętności wykorzystywane przy obsłudze 
wielu basenów i ich modernizacji.

OBSŁUGA INSTALACJI LSS (LIFE SUPPORT SYSTEM)
System filtarcji wody jest w przypadku basenów i oceanariów 
kluczową instalacją, której sprawność stawiamy sobie jako 
główny cel. Na terenie wrocławskiego Afrykarium prowadzimy też 
produkcję wody morskiej na potrzeby zasilenia biotopów morskich.

WŁASNE LABORATORIUM
Posiadamy nowoczesne laboratorium wyposażone w wysokiej 
klasy sprzęt pomiarowy oraz badawczy do analizy wody słodkiej         
i morskiej. Umożliwia on wykonywanie precyzyjnych pomiarów, 
których zakres może zostać dostosowany do indywidualnych 
potrzeb klientów.

PRACE PODWODNE
Nasza kadra posiada wszystkie niezbędne zawodowe uprawnienia 
do prowadzenia specjalistycznych prac podwodnych. Opracowaliśmy 
unikalny system czyszczenia podwodnych ekspozycji w akwariach. 
W ramach posiadanych kompetencji wykonujemy prace czyszczenia 
szyb akrylowych oraz podwodnych ekspozycji oraz konserwację    
i modernizację obiektów hydrotechnicznych. 

PRACE ALPINISTYCZNE
Dysponujemy przeszkoloną kadrą wyposażoną w nowoczesny 
sprzęt do prac z dostępem linowym. W ramach prac wysokościowych 
prowadzimy również kontrolę budynków oraz serwisy trudno 
dostępnych urządzeń i instalacji.

PROJEKTOWANIE I OPIEKA NAD ZIELENIĄ
Posiadamy unikatowe kwalifikacje do projektowania i pielęgnacji 
zielonych ścian i przestrzeni zielonych, w tym z roślinnością         
egzotyczną, w obiektach basenowych i użyteczności publicznej. 

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
I KOMERCJALIZACJA POWIERZCHNI
Poprzez zarządzanie obiektem zapewniamy właściwą gospodarkę 
ekonomiczno-finansową nieruchomości, z kolei by zapewnić     
maksymalizację zysków dla właściciela obiektu oraz wzrost 
różnorodności jego oferty, nasz zespół specjalistów opracuje plan 
komercjalizacji obiektu, dobierając pakiet najemców zarówno        
w oparciu o potrzeby rynkowe, jak i istniejącą ofertę obiektu. 

WYKWALIFIKOWANA KADRA
Budujemy kompetencje w oparciu o własny, wysoko wykwalifikowany 
personel zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

BEZPIECZEŃSTWO
       I NIEZAWODNOŚĆ
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Potrafimy zarządzać punktami gastronomicznymi przy
zastosowaniu analizy food costu, a także analizy ABC
sprzedawanych produktów i towarów, wprowadzeniu
elastycznego zarządzania zasobami oraz zwiększania
atrakcyjności oferty.

Marketingowcy z doświadczeniem w dziedzinie zarządzania 
obiektami zoptymalizują budżety marketingowe oraz wskażą              
indywidualne rozwiązania prowadzące do zwiększenia sprzedaży. 

Doświadczeni inżynierowie i technolodzy wskażą 
jak poprawić stan infrastruktury i poprawić proces 
utrzymania ruchu. Nasi eksperci wskażą, jak 
wykorzystać nowe technologie, m.in. jak wdrożyć 
oprogramowania: elektroniczne systemy obsługi 
klienta, programy magazynowe - w tym także 
gastronomiczne oraz systemy parkingowe.

Wykwalifikowany zespół licencjonowanych Zarządców Nieruchomości 
daje gwarancję, iż nasze usługi cechuje profesjonalizm i rzetelność. 
Naszych Klientów zwalniamy z codziennych obowiązków związanych       
z czynnościami niezbędnymi do funkcjonowania nieruchomości i stwarzamy 
im możliwość zapewnienia stabilnego dochodu płynącego z faktu            
posiadania nieruchomości. 

Wybitni eksperci z dziedziny HR wyszkolą 
oraz wdrożą standardy obsługi w Twoim 
zespole. 

W naszym zespole posiadamy wykwalifikowanych 
fachowców wyspecjalizowanych w optymalizacji 
kosztów i zwiększaniu efektywności procesów. 

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
Świadczymy usługi doradcze w zakresie zarządzania Obiektami Spędzania 
Czasu Wolnego o różnych wielkościach oraz funkcjach. Nasza kadra 
menadżerska posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu obiektami 
użyteczności publicznej, w tym obiektami sportowymi i rekreacyjnymi. 

ZAKRES
OPERACYJNY

ZAKRES
HR

ZAKRES
MARKETINGOWY

ZAKRES
TECHNICZNY

ZAKRES
ZARZĄDZANIA

NIERUCHOMOŚCIĄ

ZAKRES
GASTRONOMICZNY
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ZAKRES OPERACYJNY

Zarządzanie operacyjne koncentruje się na administrowaniu procesami 
w celu utrzymania, kontrolowania oraz ulepszania działań organizacji.     
Zakres operacyjny obejmuje m.in.:

zarządzanie procesami tworzenia oraz oferowania produktów
i świadczenia usług,

zarządzanie zapasami,

tworzenie harmonogramów i grafików pracy,

zarządzanie procesami dokonywania zakupów i logistyki,

zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,

przeprowadzanie badań rynku oraz wybór wykonawców/usługodawców
w formułach przetargowych oraz pozaprzetargowych.

Celem technicznego zarządzania obiektem jest organizowanie oraz 
nadzorowanie bezpiecznej konserwacji i eksploatacji obiektu w sposób 
racjonalny pod względem finansowym oraz środowiskowym. Zakres 
techniczny obejmuje m.in.:

eksploatację i serwisy instalacji budynku: grzewczych, wentylacji,
klimatyzacji, elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych, oświetlenia, 
nagłośnienia, etc.,

utrzymanie czystości i bezpieczeństwa sanitarnego,

pielęgnację zieleni wewnątrz i na zewnątrz obiektu, projektowanie
i pielęgnacja zielonych ścian,

zapewnienie ochrony obiektu oraz kontrola dostępu,

24h pogotowie techniczne w kooperacji
z wieloletnim partnerem technicznym - Serwis System.

ZAKRES TECHNICZNY
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Zarządzanie obiektem wymaga posiadania kompetentnych i skutecznych 
zespołów. Celem świadczonych przez nas usług w zakresie HR jest 
kompleksowe zarządzanie zasobami ludzkimi. Zakres HR obejmuje m.in.:

budowanie zespołów technicznych, operacyjnych i sprzedażowych,

tworzenie optymalnej struktury zatrudnienia, 

tworzenie skutecznej polityki wynagradzania, 

optymalizowanie kosztów pracy, 

tworzenie standardów pracy, 

tworzenie zasad oceny pracowników, 

organizację skutecznego procesu rekrutacyjnego, 

kreowanie zasad komunikacji wewnętrznej (Intranet), 

tworzenie zasad skutecznego i szybkiego wdrażania pracowników, 

budowanie wizerunku dobrego pracodawcy (employer branding), 

tworzenie podstaw do rozwoju pracowników oraz ich szkoleń. 

Celem działań marketingowych jest kompleksowa analiza posiadanych 
zasobów (budżet, infrastruktura digital, zespół) i stworzenie rekomen-
dacji dotyczących optymalizacji zarządzania nimi poprzez zwiększenie 
efektywności kampanii, szkolenie pracowników oraz wyznaczenie 
precyzyjnych celów sprzedażowych wraz z siatką analityczną niezbędną 
do ich ewaluacji. Zakres marketingowy obejmuje m.in.:

opracowanie siatki produktowej,

opracowanie rocznego planu promocji,

optymalizację założeń budżetu
marketingowego,

opracowanie założeń komunikacji wizualnej, 

wdrożenie kampanii omnichannel,
ze szczególnym uwzględnieniem
digital channel,

uporządkowanie kompetencji zespołu,

poprawę komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,

szkolenia,

ustalenie KPI (zwiększenie frekwencji i sprzedaży),

opracowanie narzędzi ewaluacyjnych. 

ZAKRES MARKETINGOWYZAKRES HR
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Celem prowadzenia działalności gastronomicznej jest zapewnienie 
klientom obiektu możliwości skorzystania z oferty gastronomicznej,     
co bezpośrednio przekłada się na wzrost przychodów z tej działalności. 
Ponadto, poprzez stworzenie wartości dodanej wpływa na zwiększenie 
atrakcyjności obiektu oraz powoduje wydłużenie pobytu i wzrost        
przychodów ze sprzedaży biletów. Zakres gastronomiczny obejmuje m.in.:

przygotowanie oferty gastronomicznej z podziałem na poszczególne 
grupy produktów i towarów, z uwzględnieniem ich food costu,

stworzenie procesów oraz harmonogramów pracy dostosowanych
do wielkości sprzedaży,

przygotowanie standardów obsługi adekwatnych do asortymentu 
potraw, formuły i rodzaju świadczonych usług,

współorganizowanie imprez okolicznościowych w ramach łączonej 
oferty produktowej obejmującej usługę gastronomiczną,

stworzenie optymalnego systemu zarządzania magazynem,

przygotowanie racjonalnego systemu zakupów (z uwzględnieniem liczby 
dostarczanych produktów i towarów oraz dostawców).

ZAKRES GASTRONOMICZNY
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Optymalizacja 
kosztów pracy

Usprawnienie
procesu

wydatkowania
środków

finansowych Optymalizacja 
systemu

zarządzania 
magazynem

Racjonalizacja 
systemu
zakupów

Optymalizacja
zużycia mediów

Analiza SWOT 
nieruchomości

Wdrożenie
sprzedaży

internetowej
biletów

Określenie
strategii najmu
ze wskazaniem

tenant-mix
najemców

Analizy
opłacalności 
oferowanych 
produktów

i usług

Modernizacja 
systemów
wentylacji

i klimatyzacji

Modernizacja
instalacji

technologii wody

Modernizacja 
instalacji

sanitarnych i c.o.

Audyt
technologiczny

Audyt
procesów 

biznesowych

Audyt modelu 
zarządzania
i struktury 

organizacyjnej

Audyt
produktów

i usług

Audyt sanitarny
i epidemiologiczny

Audyt
kosztów pracy

Audyt
marketingowy

AUTORSKA KONCEPCJA FIRMY AQUA SERWIS
W ZAKRESIE POPRAWY FUNKCJONOWANIA
ORAZ WZROSTU RENTOWNOŚCI
OBIEKTÓW SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO 

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Termo-
modernizacja 

obiektów

Określenie
średniej stawki

czynszowej najmu
i kalkulacja zwrotu
z nieruchomości

KOMPLEKSOWE
ZARZĄDZANIE

OBIEKTEM

MODERNIZACJA

AUDYT

KOMERCJALIZACJA

Modernizacja
instalacji 

teletechnicznych

FAZA 1 FAZA 2 FAZA 3

Racjonalizacja 
kosztów usług

obcych

Rekomercjalizacja 
istniejących

obiektów
Audyt

obecności marki
w internecie

i mediach 
społecznościowych

Koordynacja 
negocjacji

z najemcami
i zawieranie 
umów najmu

OPTYMALIZACJA

Analiza
bieżących kosztów 

utrzymania 
nieruchomości

Nadzór nad
realizacją umów

z podmiotami 
świadczącymi

usługi

Raportowanie
z realizacji 

zarządzania
obiektem

Przejęcie 
nieruchomości
w zarządzanie

ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIĄ
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ROZWIĄŻEMY TWOJE
PROBLEMY BIZNESOWE

AUDYTY

Celem audytu jest zdiagnozowanie mocnych i słabych stron, a także            
potencjalnych możliwości oraz zagrożeń wynikających z działalności będącej 
przedmiotem analizy.

Zajmujemy się opiniowaniem nowych projektów pod kątem rozwiązań             
technicznych oraz funkcjonalnych.

Zapewniamy także konsultacje i doradztwo techniczne, finansowo-             
ekonomiczne i prawne, w tym doradztwo specjalistyczne np. w zakresie 
oceny efektywności inwestycji i prognoz przychodowych, w tym zwrotu 
kapitału.

Opracowujemy również szczegółowe wytyczne do projektowania nowych 
obiektów.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

AUDYTY

FAZA 1
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W ramach usługi optymalizacji kosztów działalności oferujemy m.in. 
następujące działania poprawiające wynik finansowy Klienta:

optymalizację kosztów pracy, w tym także obsługi technicznej poprzez 
modyfikację harmonogramów pracy i wynikających z nich grafików pracy, 
propozycję łączenia stanowisk (wykonywanych zadań) pod kątem      
oszczędności w ramach zasobów ludzkich,

usprawnienie procesu akceptacji wydatków oraz akceptacji faktur,

optymalizację systemu zarządzania magazynem,

racjonalizację systemu zakupów,

usprawnienie świadczonych usług gastronomicznych wraz optymalizacją 
menu pod kątem liczby produktów i towarów w oparciu o aktualny food 
cost oraz sprzedaż, a także optymalizacja procesu zmiany menu                
w przypadku podmiotów świadczących usługi gastronomiczne,

optymalizację zużycia mediów,

racjonalizację kosztów usług obcych,

weryfikację oferowanych produktów i świadczonych usług w oparciu            
o analizy opłacalności.

W oparciu o analizę istniejących instalacji budynkowych, projektujemy                      
i  wdrażamy ich modernizacje oraz rozwiązania techniczne wpływające na       
zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych obiektu, jak i usprawniające warunki 
sanitarno-epidemiologiczne.

Celem naszych działań jest przede wszystkim zapewnienie naszym klientom 
poczucia bezpieczeństwa, ciągły rozwój i szybkie reagowanie na zmieniające 
się potrzeby rynkowe, a zwłaszcza efektywne zarządzanie pozwalające na 
podniesienie wartości kapitałowej nieruchomości.

Specjalizujemy się także w projektowaniu i wykonywaniu instalacji                  
budynkowych, takich jak: instalacje elektryczne, systemy wentylacji                   
i klimatyzacji, instalacje sanitarne i c.o., instalacje teletechniczne, instalacje 
ppoż, niskoprądowe, farmy i instalacje fotowoltaiczne oraz systemy BMS.

Ponadto posiadamy kompetencje w modernizacji energetycznych                
budynków, m.in. w projektowaniu i wykonywaniu instalacji kogeneracyjnych 
i trigeneracyjnych.

OPTYMALIZACJA MODERNIZACJA

FAZA 2
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FAZA 3

Celem Zarządzania Nieruchomościami jest zwolnienie Właściciela                
z codziennych obowiązków związanych z czynnościami niezbędnymi           
do funkcjonowania nieruchomości. Należą do nich decyzje i działania 
mające na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej 
nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa jej użytkowania i właściwej 
eksploatacji, w tym bieżącego administrowania, jak również czynności 
zmierzające do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym. 
Zakres zarządzania nieruchomością obejmuje m.in.:

przejęcie nieruchomości w zarządzanie, 

opracowywanie budżetu i jego realizacja, 

analiza bieżących kosztów utrzymania nieruchomości, 

raportowanie z realizacji zarządzania obiektem,
 
nadzór nad realizacją umów z podmiotami świadczącymi usługi
w zakresie eksploatacji, konserwacji, utrzymania powierzchni wspólnych 
nieruchomości,

współpraca z serwisem technicznym w zakresie bieżącego utrzymania 
nieruchomości,

ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIĄ

sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem terminów dokonywania 
okresowych przeglądów technicznych nieruchomości, 

prowadzenie Książki Obiektu Budowalnego poprzez dokonywanie 
wpisów odnośnie wykonanych przeglądów zgodnie z art. 62 ustawy 
Prawo Budowlane,

budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z najemcami.

KOMPLEKSOWE
ZARZĄDZANIE

OBIEKTEM
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FAZA 3

KOMERCJALIZACJA

Na bazie przeprowadzonego audytu oferujemy pakiet kompleksowych 
rozwiązań wpływających na wzrost atrakcyjności, a co za tym idzie 
rentowności obiektu:

audyt projektu inwestycyjnego ze wskazaniem możliwości komercjalizacji,

analizę SWOT nieruchomości,

określenie strategii najmu ze wskazaniem tenant-mix najemców,

określenie średniej stawki czynszowej najmu i wykonanie kalkulacji zwrotu
z nieruchomości,

wykonanie planu rozmieszczenia najemców w obiekcie,

koordynację negocjacji z najemcami i zawierania umów najmu,

przekazanie lokali najemcom i zarządzanie procesem najmu,

rekomercjalizację istniejących obiektów,

wdrożenie sprzedaży internetowej biletów wstępu do obiektu.

WYBIERZ NAJLEPSZĄ
STRATEGIĘ NA ROZWÓJ
TWOJEGO BIZNESU
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