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polski rynek nieruchomości komercyjnych znaj-
duje się w fazie ciągłego rozkwitu, czego po-
twierdzeniem są kwartalne wyniki prezentowane 
przez firmy doradcze takie jak JLL czy  
BNP Paribas Real Estate Poland. Za nami najlepsze 
otwarcie roku w historii polskiego rynku magazy-
nowego – popyt sięgnął poziomu 1,1 mln m2, 
a powstająca powierzchnia liczy aż 1,8 mln m2. 
Rynek biurowy także ma apetyt na więcej –  
w pierwszym kwartale dostarczono łącznie  
153 tys. m2 powierzchni – głównie w ramach 
dużych projektów, a kolejne 1,8 mln m2 jest  
w budowie. Doskonałą kondycją cieszy się  
również rynek powierzchni mieszkaniowych.  
W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy dewelo-
perzy rozpoczęli budowę 117 tys. mieszkań,  
a w 7 największych miastach sprzedali ponad  
72 tys. lokali. 

Nieustający, wysoki popyt niewątpliwie stanowi 
istotny czynnik sprzyjający wzrostowi konku-
rencji na rynku zarówno nieruchomości ko-
mercyjnych, jak i mieszkaniowych. Aby osiągać 
najlepsze wyniki sprzedaży (ale nie tylko), firmy 
nie mogą już przechodzić obojętnie wobec roz-
wiązań, które sprzyjają automatyzacji procesów, 

zapewniają błyskawiczną, fachową obsługę 
klientów, zmieniają oblicze pracy  

i mieszkania w nowoczesnych obiek-
tach. W tym też należy upatrywać 
coraz większej popularności na pol-
skim rynku pojęcia PropTech – czyli 
połączenia branży nieruchomości 
z nowoczesnymi technologiami. 
I to właśnie rosnąca konkurencja 

sprawia, że Polska jest dosko-
nałym miejscem do 

rozwoju innowacyjnych narzędzi dedykowanych 
nieruchomościom, co dotyczy praktycznie każ-
dej sfery – od sprzedaży i obsługi klienta po 
budownictwo. Pytanie tylko czy firmy zajmujące 
się nieruchomościami to rozumieją? Postanowi-
liśmy to sprawdzić i wspólnie przygotowaliśmy 
pierwszy w Polsce raport dotyczący PropTech, 
czyli wykorzystania nowoczesnych technologii 
przez branżę nieruchomości. Fakt, że aplikacja 
w smartfonie umożliwia nam wejście do biura 
czy rezerwację sali konferencyjnej to obecnie 
już standard. Dziś właściciele firm wiedzą – co 
pokazał nasz raport – że branżę nieruchomości 
w najbliższych 5 latach czeka prawdziwa rewolu-
cja technologiczna, która znacznie zmieni znany 
nam rynek. Największych zmian spodziewają 
się przedstawiciele firm z sektora Industrial, bo 
aż 87% pytanych. Na drugim miejscu są z kolei 
firmy z sektorów Retail i Office, równo po 68% 
spodziewa się istotnych zmian w zakresie  
PropTech w najbliższych 5 latach. Co ciekawe,  
aż 91% pytanych agencji nieruchomości uważa,  
że nowoczesne technologie są motorem napę-
dowym biznesu, a najwięcej firm deklaruje, że  
w najbliższym czasie będzie wykorzystywać  
w pracy aplikacje mobilne i sztuczną inteligencję. 

Jakie technologie zmienią branże 
nieruchomości? Co okaże się w naj-
bliższych latach technologicznym 
„must have” na tym rynku? Odda-
jemy w Wasze ręce wyniki naszego 
badania, które jako pierwsze  
w Polsce odpowiada na pytanie,  
w jakim miejscu są polskie firmy  
z branży nieruchomości jeśli chodzi  
o PropTech.

Szanowni Państwo,



83%
kadry zarządzającej uważa, że nowoczesne
technologie są motorem napędowym rozwoju
biznesu na rynku nieruchomości.

Jeśli z bliska przyjrzymy się badaniu wyniki są jeszcze ciekawsze. W nowoczesnych 
technologiach impuls do rozwoju swojej firmy widzą głównie dyrektorzy i prezesi firm 
doradczych na rynku nieruchomości, zaś tylko połowa prezesów firm deweloperskich. 
Potencjał w PropTech widzą również kierownicy i specjaliści – i co istotne, w firmach 
deweloperskich to oni dostrzegają ten potencjał bardziej niż prezesi i dyrektorzy.

W pierwszym w Polsce raporcie o PropTech zapytaliśmy czy nowoczesne technologie  
są motorem napędowym rozwoju biznesu w nieruchomościach. Zdecydowana większość 
odpowiedziała, że tak. Co ciekawe, wśród kadry zarządzającej uważa tak ponad 80% 
pytanych osób.

Nowoczesne technologie motorem napędowym rozwoju biznesu 

SpecjalistaKierownikDyrektor/Prezes
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„Nowoczesne technologie to motor napędowy rozwoju biznesu na rynku nieruchomości”. Wyraź opinię.
Źródło: SkyConcept, EurobuildCEE
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Technologie w nieruchomościach

NIE 32%

NIE 44%

61%

firm z rynku nieruchomości ocenia, 
że firmy technologiczne są bardzo 
dobrze przygotowane do współpracy 
z korporacjami.

71%

Przedstawiciele wszystkich sektorów z branży nieruchomości uważają, że branżę nieru-
chomości w najbliższych 5 latach czeka rewolucja technologiczna, która znacznie zmieni 
znany rynek nieruchomości. Największych zmian spodziewają się przedstawiciele firm 
działających w sektorze Industrial.

Przedstawiciele wszystkich badanych branż wypowiedzieli się na temat technologii  
wykorzystywanych obecnie w codziennej pracy oraz takich, które planują wdrożyć  
w przyszłości.
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Technologie wykorzystywane przez branżę nieruchomości.

Źródło: SkyConcept, EurobuildCEE

Źródło: SkyConcept, EurobuildCEE

*Pytanie z możliwością odpowiedzi wielokrotnego wyboru. 

„Branżę nieruchomości w najbliższych 5 latach czeka rewolucja technologiczna, która znacznie zmieni znany 
nam rynek”. Wyraź opinię. 
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Bez wątpliwości rynek nieruchomości przechodzi obecnie okres 
istotnych zmian, związanych z rosnącym wykorzystywaniem nowych 
technologii. Dzieje się to w różnym tempie i na różną skalę, ale jest 
dzisiaj jasne, że firmy chcące budować długoterminowe strategie 
rozwoju powinny w o wiele większym niż dotychczas stopniu oprzeć 
się na nowych technologiach. Od dawna już wiele firm próbuje 
rozwiązań opartych na lepszym wykorzystaniu analizy danych, tech-
nologii VR lub AR, internetu rzeczy i sensorów, BIM czy sztucznej 
inteligencji, ale dopiero od niedawna prace nad wykorzystaniem tych 
technologii w sektorze nieruchomości nabrały dużego przyspiesze-
nia. Z tej perspektywy nie dziwi więc, że 83% ankietowanej przez 
SkyConcept i EurobuildCEE kadry zarządczej w Polsce uważa, 
że nowoczesne technologie są motorem napędowym rozwoju 
biznesu na rynku nieruchomości. Zastanawia natomiast zaledwie 
50%-owe poparcie dla takiej tezy wśród prezesów i dyrektorów firm 
deweloperskich. No cóż, cegła i zaprawa to ciągle istotny element 
procesu budowy, ale nie mam złudzeń, że firmy nie wzbogacające 
swojej oferty o rozwiązania z zakresu nowych technologii z upływem 
czasu będą tracić swoje pozycje rynkowe. W JLL wkładamy sporo 
pracy w obszar nowych technologii i mamy ambicję zmieniania rynku 
– zapraszamy do współpracy.

Raport PropTech 2018 potwierdza, iż zarówno deweloperzy, jak  
i doradcy nieruchomości już korzystają z nowych technologii. Dewe-
loperzy największe szanse dostrzegają przede wszystkim w obsza-
rze zwiększenia efektywności zarządzania nieruchomościami oraz 
jako narzędzie wsparcia w marketingu i sprzedaży. Wskazują także 
chęć rozwoju nowych technologii na poziomie projektowania oraz 
uatrakcyjnienia miejsca pracy. Doradcy nieruchomosći korzystają zaś 
z aplikacji mobilnych, analiz Big Data oraz wirtualnej rzeczywistości, 
wspierając działania z zakresu sprzedaży i wynajmu, badań rynku 
oraz procesów zarządzania nieruchomościami.

Tomasz Trzósło

Anna Kicińska

Dyrektor Zarządzający, JLL Polska 

Doradztwo w zakresie nieruchomości, Partner, Lider Grupy Rynku Nieruchomości EY



Office
Jeszcze kilka lat temu nikomu nie przyszłoby do głowy, że 
aplikacją mobilną będziemy otwierać drzwi w biurze, usta-
wiać klimatyzację czy kontrolować zużycie energii w całym 
budynku biurowym. Teraz jest to już rzecz naturalna, a de-
weloperzy i uczestnicy oczekują więcej i szukają nowych 
rozwiązań. Raport PropTech pokazał, że prawie połowa firm 
z sektora biurowego używa systemów CRM oraz aplikacji 
mobilnych. Aż jedna trzecia firm korzysta też z wirtualnej 
rzeczywistości, czyli technologii AR i VR pozwalającej po-
tencjalnym klientom m.in. na wirtualny spacer po ich przy-
szłym biurze. Nowoczesne technologie mają z kolei pomóc  
w sprzedaży, wynajmie i marketingu nieruchomości. 

3.
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Technologie w branży nieruchomości

Systemy CRM, aplikacje mobilne czy wirtualna rzeczywistość – to główne technologie 
jakich używają firmy, które reprezentowały w naszym badaniu sektor biurowy. 

Raport PropTech pokazał, że  
firmy wykorzystują nowoczesne 
technologie przede wszystkim 
do marketingu nieruchomości  
i sprzedaży. 
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41% 39%

21%
18%

20%

WorkplaceBadania rynku Projektowanie
 i budownictwo

firm z sektora Office uważa, że postępu-
jący rozwój technologii i innowacji w naj-

bliższych 5 latach w znacznym stopniu 
wyręczy ludzi w wykonywanych przez 

nich obowiązkach.

62%

Obecnie 
wykorzystywane

Planowane  
w przyszłości

Technologie wykorzystywane przez sektor Office.

Obszary wykorzystania nowoczesnych technologii przez sektor Office.

6% 3%

Źródło: SkyConcept, EurobuildCEE

Źródło: SkyConcept, EurobuildCEE

*Pytanie z możliwością odpowiedzi wielokrotnego wyboru. 

*Pytanie z możliwością odpowiedzi wielokrotnego wyboru. 
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68%
Technologie w przyszłości

Korporacje z branży nieruchomości a dostawcy rozwiązań
technologicznych

Raport pokazał, że firmy z sektora biurowego chcą w przyszłości używać prawie każdej 
technologicznej możliwości. Najwięcej, bo co piąta firma, postawi na aplikacje mobilne 
czy analizę danych (Big Data). Spore zainteresowanie jest także sztuczną inteligencją czy 
wirtualną rzeczywistością.

Nowoczesne technologie firmy zamierzają wykorzystywać przede wszystkim  
do sprzedaży i wynajmu, marketingu nieruchomości czy badania rynku.

n  

firm z sektora Office bardzo dobrze
ocenia przygotowanie firm technologicznych
do współpracy z korporacjami.
Źródło: SkyConcept, EurobuildCEE
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*Pytanie z możliwością wielokrotnego wyboru
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Obszary, w jakich sektor Office zamierza wykorzystywać nowoczesne technologie.

Badania rynku Projektowanie
i budownictwo

*Pytanie z możliwością wielokrotnego wyboru

Źródło: SkyConcept, EurobuildCEE
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Na rynku biurowym kluczowe ze strony inwestora, dewelopera oraz 
zarządcy jest zrozumienie potrzeb najemcy. Najemcą są zaś nie tyle 
firmy, co pracujący w nich ludzie, w tym nowe generacje pracowni-
ków, dla których świat cyfrowy jest zupełnie intuicyjny, niewyuczony. 
Jak wynika z badań EY jednym z głównych elementów decydujących 
o wyborze lokalizacji jest dostępność i możliwość przyciągnięcia oraz 
utrzymania pracowników. Niewątpliwie nowoczesny wielofunkcyjny 
budynek, poza doskonałą dostępnością komunikacyjną, jest czynni-
kiem zwiększającym atrakcyjność miejsca pracy.

Nowe technologie na rynku nieruchomości biurowych mają już 
bardzo szerokie, wielowymiarowe i stale rosnące zastosowanie 
na każdym etapie procesu deweloperskiego. W każdej fazie cyklu 
projektu – od momentu planowania aż po zarządzanie są one coraz 
bardziej obecne. Poczynając od BIM (Business Information Modeling) 
– systemu pozwalającego na cyfrowy zapis technologii i właściwości 
budynku wdrażanego już na etapie planowania i projektowania, po-
przez wirtualną rzeczywistość, wspomagający proces komercjalizacji 
– kiedy jeszcze przed powstaniem budynku najemca może zobaczyć 
rozkład biura czy widok z okna, aż po procesy efektywnego zarzą-
dzania budynkiem. 

Sam budynek biurowy już od dawna nie jest jedynie bryłą, a szcze-
gółowo przemyślanym organizmem – pozwalającym na inteligentne, 
zdalne sterowanie i zarządzanie jego funkcjonowaniem na różnych 
poziomach, m.in. dzięki użyciu technologii bezprzewodowych. 
Nowe technologie pozwalają nie tylko na optymalizację kosztów 
eksploatacji, ale także zwiększają elastyczność i możliwość wprowa-
dzania zmian, dzięki czemu budynek biurowy jest w stanie zaspokoić 
bardzo szybko zmieniające się potrzeby najemców. Ta możliwość 
adaptacji i zmian funkcyjnych jest bardzo istotna z perspektywy dłu-
goterminowej inwestycji w nieruchomość sektora biurowego.

Automatyzacja procesów oraz sztuczna inteligencja mogą znacznie 
obniżyć koszty eksploatacji. Robotyzacja znacząco redukuje koniecz-
ność utrzymania tzw. back office w zakresie prac powtarzalnych, 
dzięki czemu pracownicy mogą skupić się na zadaniach kreatywnych 
idących w kierunku asset management, którego znaczenie wzrasta 
w dzisiejszych czasach w ogromnym tempie.

Anna Kicińska
Doradztwo w zakresie nieruchomości, Partner, Lider Grupy Rynku Nieruchomości EY
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Nigdy wcześniej nie byliśmy świadkami tak wielkiej rewolucji tech-
nologicznej, jak teraz. Nowe technologie szturmem wkroczyły do 
naszego życia – do naszych domów, na ulice, do miejsc publicznych 
czy naszych biur. Nie ma obszaru naszej codzienności, w którym 
nie obserwujemy innowacji. Jedne pozostają z nami na dłużej, ale 
zdecydowanie więcej jest tych, które szybko mijają, wypierane przez 
lepsze, łatwiejsze czy bardziej wydajne. 

Ta rewolucja nie omija rynku nieruchomości biurowych. Chętnie  
sięgamy po nowości, testujemy je i oceniamy ich przydatność  
w procesach deweloperskich. Z naturalnych względów, marketing 
jest pierwszym obszarem odkrywania wszelkich nowości techno-
logicznych. Dlatego jesteśmy ambasadorami nowych technologii 
w branży, rekomendujemy je m.in. działom sprzedaży i promujemy. 
Wdrażamy narzędzia, które jak nigdy dotąd pozwalają doświadczać 
przestrzeni, która powstanie dopiero w przyszłości. Przykładowo, 
dzięki wirtualnej rzeczywistości VR już teraz możemy zabrać naszych 
partnerów, klientów czy kooperantów na spacer po nowym kwartale 
miasta, którego budowa jeszcze nawet się nie rozpoczęła. To na-
prawdę działa!

Kolejnym obszarem, który szczególnie mocno będzie czerpał z inno-
wacji, jest projektowanie. Nowe technologie przenoszą ten proces 
w zupełnie inny wymiar. Jesteśmy w stanie zobaczyć budynek na 
bardzo wczesnym etapie projektowania, co pozwala wdrażać w nim 
poprawki i ulepszenia, unikać błędów i podejmować decyzje szybciej 
i precyzyjniej. Wprowadzanie zmian w projektach, dzięki technolo-
giom 3D i VR może odbywać się niemalże natychmiast. Technologie 
dają także możliwość optymalizacji budżetów marketingowych  
i projektowych. Mamy dostęp do coraz lepszych i precyzyjnych na-
rzędzi, które pozwalają na skrupulatnie zaplanowane i zorganizowane 
procesów deweloperskich. Korzystajmy z nich! 

Nie bójmy się nowych technologii, one są naturalnym elementem 
rozwoju każdego biznesu. Ważne jednak, byśmy byli w pełni świa-
domi, po co je wdrażamy i w czym mają nam pomóc. Myślę, że to 
tajemnica sukcesu.

Justyna Czernikiewicz 
Marketing Manager, projekty biurowe Echo Investment 



4. Industrial
W świecie olbrzymich wymagań ze strony Klientów oraz 
dużej konkurencji, firmy, które chcą zarabiać więcej,  
muszą wspierać się nowoczesną technologią oraz syste-
mami pomaga jącymi efektywnie gromadzić i przetwarzać  
informacje. Pomagają w tym współczesne systemy CRM 
(ang. customer relationship management), które skraca-
ją czas potrzebny na przygotowanie oferty do minimum  
i pozwalają skutecznie zarządzać ogromną liczbą danych  
o osobach, firmach, transakcjach. Jak pokazał Raport Prop-
Tech, sektor Industrial w większości doskonale to rozumie.  
To właśnie systemy CRM są używane przez jedną trzecią 
firm, które wzięły udział w badaniu. Znacząca grupa chce ich 
także używać w przyszłości, głównie w sprzedaży, wynajmie  
i badaniach rynku. 
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Systemy CRM, aplikacje mobilne, wirtualna rzeczywistość i Big Data – to główne  
technologie, jakich używają firmy, które reprezentowały w naszym badaniu sektor 
Industrial.

Raport PropTech pokazał, 
że firmy z tego sektora 
wykorzystują nowoczesne 
technologie przede wszyst-
kim do sprzedaży, wynajmu, 
marketingu nieruchomości 
oraz zarządzania nierucho-
mościami. 

firm z sektora Industrial nie widzi w nowych 
technologiach – a co za tym idzie w auto-
matyzacji procesów w sektorze Industrial  
– zagrożenia dla pracowników. 

28%
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75%
Automatyzacja a zatrudnienie

Technologie w branży nieruchomości
Technologie wykorzystywane przez sektor Industrial.

Obszary wykorzystania nowoczesnych technologii przez sektor Industrial.

1%

Źródło: SkyConcept, EurobuildCEE

Źródło: SkyConcept, EurobuildCEE

*Pytanie z możliwością wielokrotnego wyboru

*Pytanie z możliwością wielokrotnego wyboru

Obecnie 
wykorzystywane

Planowane  
w przyszłości

Obecnie 
wykorzystywane

Planowane  
w przyszłości



Raport pokazał, że firmy z sektora Industrial chcą w przyszłości używać prawie każdej 
technologicznej możliwości. Najwięcej postawi na analizę danych (Big Data) i sztuczną 
inteligencję. 

Firmy zamierzają wykorzystywać nowoczesne technologie przede wszystkim do sprze-
daży i wynajmu, marketingu nieruchomości czy badań rynku. Co ciekawe, dużo większą  
chęć ich wykorzystywania w tych obszarach wyrażają agencje nieruchomości niż  
firmy deweloperskie.

WorkplaceBadania rynku Projektowanie
i budownictwo

23%

18%

4%

14%

4% 3%4% 4%
8%

0%
3% 3%
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Korporacje z branży nieruchomości a dostawcy rozwiązań
technologicznych

69%
firm z sektora Industrial bardzo dobrze
ocenia przygotowanie firm technologicznych
do współpracy z korporacjami.
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1%

8%

Technologie w przyszłości

Technologie, jakie zamierza wdrażać sektor Industrial.

Obszary, w jakich sektor Industrial zamierza wykorzystywać nowoczesne technologie.

15%Źródło: SkyConcept, EurobuildCEE
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Rewolucja technologiczna na rynku nieruchomości logistycznych jest
faktem, który jednoznacznie potwierdzają wyniki tego badania. Prologis
od kilku lat inwestuje w nowe technologie, by podnieść jakość magazynów
i świadczonych usług, a także, by poprawić efektywność prowadzonych
operacji. Rozwiązania, które jeszcze kilka lat temu były nowościami,
takie jak oświetlenie LED, monitoring czy instalacje alarmowe, są obecnie
standardem rynkowym. Na popularności zyskuje system automatycznego
odczytywania tablic rejestracyjnych, umożliwiający pełną kontrolę dostępu
do nieruchomości, w tym zarządzanie miejscami parkingowymi. Najbardziej
innowacyjnym rozwiązaniem, które wykorzystujemy w naszych magazy-
nach jest inteligentny system smart meteringu, który dzięki synchronizacji 
z aplikacją internetową RhinoSCADA umożliwia zdalny odczyt i kontrolę 
mediów. Niedawno z sukcesem zaimplementowaliśmy też innowacyjną 
platformę Singu FM, która ułatwia kompleksowe zarządzanie i obsługę 
techniczną naszych nieruchomości. Duży nacisk kładziemy także na rozwój 
„zielonych” technologii – na początku 2018 roku Prologis uruchomił pierw-
szy na świecie system chodnikowych paneli fotowoltaicznych w Prologis 
Park Budapest-Harbor.

Wyniki raportu potwierdzają słuszność realizowanych przez nas inwestycji
w nowe technologie. Prologis nie tylko odpowiada na rosnące potrzeby
Klientów czy zmiany zachodzące na rynku, ale przede wszystkim wyznacza
kierunki rewolucji technologicznej, jaką obserwujemy w magazynach.

Marta Glinka
Director, Head of Property Management Poland, Prologis

Zdecydowanie jestem wśród tych, którzy w pierwszym raporcie o PropTech
w nieruchomościach komercyjnych zaznaczył w jednym z pytań, że nowo-
czesne technologie zdecydowanie są motorem napędowym rozwoju bizne-
su na tym rynku. Mało tego, uważam że nowe technologie w najbliższych
pięciu latach zrewolucjonizują rynek i prace agencji doradczych takich jak
JLL. Zresztą branża już przechodzi proces cyfrowej transformacji. Zmieniają
się technologie używane przez deweloperów, najemców i agencje. JLL
chcąc być zawsze krok przed innymi już od dawna używa aplikacji Eclipse
CRM. To jedyna taka aplikacja w Polsce wspomagająca pracę doradców
w kontakcie z klientem. Posiada rozwiązania unikatowe na skalę światową.
Jestem przekonany, że już niedługo praca za pomocą takich aplikacji będzie
codziennością w agencjach z branży nieruchomości.

To jednak nie wszystko. Podczas spotkania, na którym świętowaliśmy z  
ID Logistics 10-lecie działalności firmy w Polsce, nasi eksperci pokazali apli-
kację prezentującą magazyn ID Logistics w technologii AR. To pierwsza taka 
aplikacja w Polsce wykorzystująca technologię AR do pokazania magazynu. 

W naszej branży PropTech służy przede wszystkim optymalizacji procesów, 
ale jest także kluczem do rewolucji całego rynku. Jednocześnie, nie da się 
ukryć, że wkraczając na drogę zmian technologicznych, nie ma już z niej 
odwrotu.

Tomasz Olszewski
Regional Director, JLL



5.Retail
Nowoczesne technologie to nie tylko ułatwienia dla Klien-
tów, ale także optymalizacja dla sieci handlowej – wska-
zują przebadani przez nas przedstawiciele sektora Retail. 
Przykładem mogą być tutaj sieci handlowe wykorzystujące 
kasy samoobsługowe czy aplikacje. Im więcej Klient zrobi 
sam – czyli zeskanuje produkt, zapłaci za niego bez fizycz-
nej obecności kasjera – tym większą oszczędność notuje 
dana sieć. Ten sektor używa głównie aplikacji mobilnych 
czy wirtualnej rzeczywistości. W przyszłości przedstawicie-
le sektora chcą z kolei postawić między innymi na sztuczną 
inteligencję. 



Systemy CRM, aplikacje mobilne, wirtualna rzeczywistość i Big Data – to główne 
technologie jakich używają firmy, które reprezentowały w naszym badaniu sektor 
Retail.

Raport PropTech pokazał, że firmy z tego 
sektora wykorzystują nowoczesne tech-
nologie przede wszystkim do marketingu 
nieruchomości. 
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Technologie w branży nieruchomości
Technologie wykorzystywane przez sektor Retail.

Obszary wykorzystania nowoczesnych technologii przez sektor Retail.
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Źródło: SkyConcept, EurobuildCEE
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Raport pokazał, że firmy z sektora Retail chcą w przyszłości używać prawie każdej 
technologicznej możliwości. Najwięcej postawi na analizę danych (Big Data) i sztuczną 
inteligencję. 

Nowoczesne technologie firmy zamierzają wykorzystywać przede wszystkim do  
sprzedaży i wynajmu, marketingu nieruchomości czy badania rynku. Wyniki tutaj są  
bardzo zbliżone jeśli chodzi zarówno o deweloperów, jak i agencje nieruchomości.
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Korporacje z branży nieruchomości a dostawcy rozwiązań
technologicznych

firm z sektora Retail bardzo dobrze ocenia 
przygotowanie firm technologicznych
do współpracy z korporacjami.

Technologie w przyszłości

Technologie, jakie zamierza wdrażać sektor Retail.

Obszary, w jakich sektor Retail zamierza wykorzystywać nowoczesne technologie.
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Wyniki badań potwierdzają, że świadomość wpływu
technologii na przyszłe zmiany na rynku nieruchomości
jest powszechna. Największe zmiany oczekiwane są na
rynkach, które obecnie są najbardziej dynamiczne – czyli
w sektorach Industrial i Office. 

Na tym tle ciekawie prezentuje się rynek nieruchomości handlo-
wych. Technologie zrewolucjonizowały rynek konsumencki 
i komunikację marek. Handel od wielu lat poddawany jest  
presji e-commerce. W przeciwieństwie do pozostałych sektorów 
komercyjnego rynku nieruchomości, gdzie wdrożenia PropTech  
są promowane przez deweloperów, największe inwestycje  
w technologie związane z handlem prowadzą firmy nowej gospo-
darki jak Facebook czy Amazon, którym kroku starają się dotrzy-
mać największe firmy handlowe jak Inditex, czy polski LPP. 

Na tym tle aktywność firm nieruchomościowych jest drugorzęd-
na, co widać w niskich, nieprzekraczających 20%, wskaźnikach 
wykorzystania technologii w poszczególnych zakresach działań 
– zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Bez gruntownej zmiany 
podejścia branża ta w szybkim tempie będzie marginalizowana, 
koncentrując się na czasochłonnych, kapitałochłonnych i coraz 
mniej rentownych inwestycjach w mury, podczas gdy benefity 
związane z rozwojem rynku będą w coraz większym stopniu  
przejmowane przez bardziej dynamiczne i innowacyjne firmy.

Andrzej Jarosz
Head of Research, Mayland Real Estate Sp. z o.o



6. Residential
PropTech jest trendem rozwijającym się również w sektorze 
nieruchomości mieszkaniowych. Pokolenia X, Y, Z oczekują 
wprowadzenia również do przestrzeni prywatnej rozwią-
zań technologicznych, które ułatwią korzystanie z budynku 
i usprawnią codzienne obowiązki. Stąd popularność – jak 
pokazał Raport PropTech – aplikacji mobilnych czy syste-
mów IT. W sprzedaży z kolei ważnym elementem dla tego 
sektora okazała się wirtualna rzeczywistość.



Systemy CRM, aplikacje mobilne wirtualna rzeczywistość i Big Data – to główne techno-
logie, jakich używają firmy, które reprezentowały w naszym badaniu sektor Residential. 

Raport PropTech pokazał, że firmy  
z tego sektora wykorzystują nowoczesne  
technologie przede wszystkim do  
marketingu nieruchomości i sprzedaży. 
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18%
Marketing nieruchomości

Technologie w branży nieruchomości
Technologie wykorzystywane przez sektor Residential.

Obszary wykorzystania nowoczesnych technologii przez sektor Residential.
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Raport pokazał, że firmy z sektora Residential chcą w przyszłości używać prawie każdej 
technologicznej możliwości. Jest to jednak dużo mniejszy odsetek niż w poprzednich 
sektorach i dużo chętniej na nowoczesne technologie spoglądają firmy doradcze niż 
sami deweloperzy.

Firmy zamierzają wykorzystywać nowoczesne technologie przede wszystkim do sprzeda-
ży i wynajmu, marketingu nieruchomości czy jak pokazuje wysoki wynik zadeklarowany 
przez deweloperów – w projektowaniu i budownictwie.
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Nowoczesne technologie już obecnie stanowią nieodzowny ele-
ment rynku nieruchomości, a ich znaczenie sukcesywnie będzie 
tylko rosło – również w sektorze Residential. Część firm dopiero 
przygotowuje się do wdrażania m.in. technologii VR lub AR, inter-
netu rzeczy czy też BIM, inne zaś mają już za sobą pierwsze reali-
zacje. Jako Golub GetHouse jesteśmy zdecydowanie w tej drugiej 
grupie. Analizujemy nasze bogate doświadczenie w realizacji nowo-
czesnych biurowców wykorzystujących zaawansowane technologie 
m.in. Mennica Legacy Tower oraz stale poszukujemy nowych możli-
wości, starając się wdrożyć najlepsze rozwiązania w inwestycjach 
w sektorze Residential – mieszkaniach na wynajem i akademikach. 

W Golub GetHouse mamy pełne przekonanie, że nowoczesne 
technologie są przyszłością branży. Podczas analizy wyników bada-
nia przeprowadzonego przez SkyConcept i Eurobuild zastanawiać 
może fakt, iż nadal istnieje stosunkowo mała świadomość wśród 
firm deweloperskich, wykorzystywania nowoczesnych technologii 
do innych działań niż marketing i sprzedaż. Zaledwie 8% ankieto-
wanych firm wykorzystuje technologie do zarządzania nierucho-
mościami, a niewiele więcej planuje to robić w przyszłości. Wynik 
pokazuje, że w tym zakresie jest jeszcze ogromne pole do rozwo-
ju – zarówno poprzez edukację, jak i czerpanie wzorców z innych 
rynków czy też sektorów nieruchomości. Oczekiwania Pokolenia 
Z się zmieniają. Chcą oni zamieszkać nie tylko w dobrej lokalizacji, 
w lokalu o wysokiej jakości, w otoczeniu zieleni oraz bliskości 
punktów handlowo-usługowych. Coraz większą uwagę przywiązują 
do rozwiązań, które oferuje dana inwestycja. Aplikacje mobilne czy 
technologie bezprzewodowe to tylko niektóre z udogodnień, które 
podnoszą komfort życia. Firmy, które rozumieją ten trend i pracują 
nad poszerzeniem swojej oferty o kolejne rozwiązania, bardzo dużo 
zyskają w najbliższych latach.

Jakub Bartos
Head of Residential, Golub GetHouse




