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Atutem działającej na rynku nieruchomości Welcomefi-
nance jest rzetelność, lojalność, dyskrecja, elastyczność, 
konsekwencja, skrupulatność oraz co ciekawe… działanie 

poza internetem. 
− To praca ciężka, ale mocno wciąga. Może dlatego, że w tej 
coraz bardziej zwirtualizowanej rzeczywistości ja mam na co 
dzień mnóstwo kontaktów z ludźmi. Cieszę się, że cenią mnie 
i moje zaangażowanie. Przez te wszystkie lata zdobyłam wiele 
doświadczeń. Ale najważniejsze, co udało mi się zdobyć, to 
zaufanie klientów – mówi Monika Chajęcka, właścicielka Welco-
mefinance.

Indywidualizacja 
Firma Welcomefinace preferuje rozmowy bezpośrednie. Pani 
Monika traktuje każdego klienta indywidualnie, a każde zlece-
nie jest wykonywane w należytą starannością. Zawsze bardzo 
dokładnie ogląda daną nieruchomość, sprawdza stan prawny, 
możliwości architektoniczne. To pomaga ocenić potencjał 
danej inwestycji. Sukces to bardzo złożona sprawa − połączenie 
wiedzy, doświadczenia, znajomość rynku popytu oraz podaży, 
mechanizmów finansowych i ludzkich zachowań. I nadal czyn-
nik ludzki jest najważniejszy. 

Wyjątkowość Welcomefinance
Reprezentując interesy firm oraz zamożnych osób, Monika 
Chajęcka przestrzega ścisłych reguł poufności. W większości 
przypadków oferowane przez nią nieruchomości nie są dostępne 
na rynku, ich oferty nie są upubliczniane.
− Współpraca z inwestorami to przede wszystkim dyskrecja 
i wysoki stopień zaufania. O tych transakcjach wiem tylko ja, 
pan Bóg i fiskus – mówi.
W swoim portfolio posiada atrakcyjne i bardzo różne obiekty, 
począwszy od hoteli, apartamentów, działek inwestycyjnych, 
rezydencji, domów po lokale użytkowe i galerie handlowe. Wartość 
pojedynczej transakcji wynosi zwykle od 100 tys. do 100 mln zł. 
Portfolio ofert sprzedaży zgłoszonych łącznie przez wszystkich 
klientów Welcomefinance wynosi około 7 mld zł. Od kilku lat 
Monika Chajęcka zajmuje się profesjonalnym pośrednictwem 
kredytowym. 
− Pomagam klientom w uzyskaniu kredytu hipotecznego, 
gotówkowego czy też firmowego. Współpracuję z największymi 

i sprawdzonymi instytucjami finansowymi. Co więcej Welco-
meFinace może zaproponować współpracę z renomowanymi 
architektami, rzeczoznawcami, prawnikami i notariuszami. 
To działa.

Wizerunek w biznesie 
Monika Chajęcka lubi wyzwania i wie, że wizerunek w bizne-
sie jest nieodzowną częścią naszej codzienności. Stąd jest ona 
autorką projektu szkoleniowego „Wizerunek w biznesie” dedy-
kowanego firmom zatrudniających od 10 do 1000 pracowników, 
którzy zajmują się profesjonalną obsługą klientów. Uczestnicy 
zdobędą tu praktyczną wiedzę o stylizacji, wyglądzie, odżywianiu 
i makijażu w biznesie, którą będą mogli wykorzystać na co dzień 
w swojej pracy zawodowej. Projekt skierowany jest do branży 
hotelarskiej, usługowej, bankowej oraz do małych i średnich 
korporacji. n

NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI  MIESZKANIOWYCH ORAZ KOMERCYJNYCH MONIKA CHAJĘCKA, 
WŁAŚCICIELKA WELCOMEFINANCE FUNKCJONUJE JUŻ OD DZIESIĘCIU LAT. TWIERDZI, ŻE DOBRA 

WSPÓŁPRACA Z INWESTORAMI TO PRZEDE WSZYSTKIM DYSKRECJA I WYSOKI STOPIEŃ ZAUFANIA.

TO DZIAŁA!

www.welcomefinance.pl
www.monikachajecka.pl

NADAL CZYNNIK LUDZKI JEST 

NAJWAŻNIEJSZY.


