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WSZEDZIE BLISKO,
OD NUDY DALEKO.





BaseCamp Student to unikalny pomysł, 

który skupia sie na tworzeniu wspaniałych 

społecznosci studenckich poprzez 

inteligentne, nowoczesne projektowanie 

oraz wysoki poziom działan 

prowadzonych przez róznorodnych 

specjalistów od goscinnosci, oraz 

studentóstudentów.

Wierzymy, ze zycie staje sie bogatsze 

dzieki wartosciowym znajomosciom. 

Pomoc w rozkwitaniu takich relacji w 

murach kazdej z naszych nieruchomosci 

jest trzonem naszej filozofii. Składa sie 

to na nieustannie rozwijajaca sie,  

Nasza wizja to stworzenie prosperujących 
społeczności, które będą dodawać sił 
studentom podczas najważniejszych i 
najbardziej produktywnych chwil ich 

życia.

PPoprzez nacisk na najwyższej jakości 
analizy, finanse, wybór, rozwój, 

projektowanie oraz serwis, tworzymy i 

dostarczamy zarówno fizyczne, jak i 

elektroniczne przestrzenie, które inspirują 
studentów do odkrywania, dzielenia się, 
współpracy i rozwoju.

FILOZOFIA BASECAMP

globalną społecznosc BaseCamp, która jest 
jednym z kluczy do naszych celów.

KKazdy BaseCamp jest skrupulatnie wybierany, 

projektowany i rozwijany, aby zapewnic 

prawdziwie wyjatkowe doswiadczenia 

zamieszkujacym studentom. Oferujac w pełni 

umeblowane pokoje i wysokiej klasy 

udogodnienia, nasze nieruchomosci znajduja 

sie albo na terenach kampusów, albo w 

centcentrach miast. Kazdy BaseCamp zapewnia 

platforme studencka, na której studenci moga 

poczuc sie czescia społecznosci, która 

zapewni im opieke, wsparcie i zachety.



BASECAMP przywraca życie studenckie do miast 
poprzez umiejscowienie zakwaterowania dla studentów 

blisko miasteczek uniwersyteckich. Studenci żyją 
centralnie w mieście, dobrze skomunikowani dzięki 
transportowi publicznemu.

Społeczno studencka. Centralne połozenie.

BASECAMP to znacznie więcej niż zakwaterowanie 
dla studentów. Tworzymy silniejsze społeczności 
studenckie poprzez projektowanie, estetykę i 
przestrzenie wspólne, które dostarczają 
„doświadczeń studenckich” takie jak wspólna nauka, 
życie czy relaks. Społeczność w Basecamp to 
rozległa rodzina.





Nowoczesne wzornictwo miejskie.                               Aktywnie zarzadzane.

BASECAMP oferuje wysokie jakościowo 
zakwaterowanie, skupiając się na kombinacji 
praktycznych projektów i komfortu. Tożsamość wnętrza 
jest zaprojektowana przez międzynarodowy zespół ze 
Studio Aisslinger Berlin, która daje BaseCamp unikalny, 

przemysłowy wygląd jednocześnie będąc dobrym 
miejscem na studenckie życie codzienne.

Nieruchomości są aktywnie zarządzane przez 
miejscowych pracowników. Przyjaźni BaseManagers na 
recepcji dbają o potrzeby studentów, jak i o ogólne 
bezpieczeństwo każdego BaseCamp. Wszystkie 
obiekty są stale sprawdzane a nowoczesne, 
telefoniczne systemy kontroli dostępu są używane do 
wzmocnienia ochrony.





Gotowi do startu.                                                            Eko rozwój.

Wszystko jest gotowe. Wprowadz sie i zacznij studia. 

Czeka na Ciebie kombinacja zgromadzonych w 

jednym miejscu mieszkan oraz kuchni i pracowni. 

Wszystkie pokoje sa w pełni wyposazone. Wszystkie 

pokoje i czesci wspólne sa w zasiegu szybkiego WiFi.

Budynki są zaprojektowane pod kątem niskiego 
zużycia energii. Używamy odnawialnej energii oraz 
energooszczędnego oświetlenia LED. Kładziemy 
nacisk na transport publiczny i zaopatrujemy naszych 

studentów w rowery.





BaseCamp to nie tylko budowanie nieruchomosci. Budujemy infrastruktury społeczne poprzez 
tworzenie społecznosci szczesliwych studentów w kluczowych lokalizacjach. Studenci sa 
wazni dla miast a ich ekonomia i doswiadczenia podczas okresu studiów kształtuja reszte ich 
zycia.

DoDostarczamy unikalnie zaprojektowane nieruchomosci z nowoczesna infrastruktura i 
rozwiazaniami technologicznymi oraz przekształcamy je w platformy społecznosci, gdzie 
przyjazni pracownicy, menadzerowie społecznosci oraz zespół pracujacych studentów 
(BaseBuddies) pomagajastudentom poszerzac swoje znajomosci i budowac długotrwałe 
przyjaznie.

JeJestesmy grupa ekspertów w dziedzinie rozwoju i goscinnosci oraz pasjonujemy sie 
zmienianiem zycia studentów na lepsze i przez to, wzmacnianiem akademickich oraz 
społeczno-ekonomicznych trzonów miast, w których budujemy i działamy. 



MIASTA I MAGISTRATY

STUDENCI

UNIWERSYTETY

NASI ODBIORCY



Przy obecnym braku akademików w centrach miast, studenci czesto zmuszeni sa do 
podrózowania, przez co maja słabszy zwiazek ze sfera kulturalna miast, w których studiuja. 
Mieszkajac w BaseCamp, zostaja wystawieni na szeroka oferte atrakcji i mozliwosci oferowanych 
przez miasta. Wydaja wiecej i buduja bliskie stosunki, na dłuzsza mete pomagajac miastom 
rozwijac młoda i wykształcona populacje.

MIASTA I MAGISTRATY





Satysfakcja studentów jest udowodnionym czynnikiem podnoszacym statystyki i 
rozpoznawalnosc uniwersytetów. Poprzez uatrakcyjnianie doswiadczen studentów w czasie ich 
studiów, BaseCamp wspiera uniwersytety w ogólnych usługach dla studentów, pomagajac im 
wyniesc jak najwiecej ze swojej nauki. Studenci zyja centralnie i blisko miasteczek 
uniwersyteckich, spotykaja nowych przyjaciół i czuja przynaleznosc niezaleznie od poziomu 
studiów czy długosci pobytu (wymiana lub pełen program) na uniwersytecie. Jestesmy 
partnerami uniwersytetów, prywatnych i publicznych, aby budowac infrastrukture przyjazna 
studenstudentom przez wiele nadchodzacych lat.

UNIWERSYTETY





PRZESTRZEN 
WSPÓLNA



pokoje



NIEMCY



Otwarcie 2022
500 pokoi

Aachen, Niemcy

Znajduje się na Theaterstr.
Otwarcie 2020

300 pokoi

Dortmund, Niemcy

Nieruchomość znajduje się na Kampstr 
i Leedsplatz

Otwarcie 2020

450 pokoi

GATYNGA

BASECAMP Poczdam

Otwarcie 2020
600 pokoi

BaseCamp Gatynga
Getynga, Niemcy

POCZDAM

Poczdam, Niemcy
Otwarcie  październik 2017
273 pokoje

Berlin, Niemcy

Otwarcie 2019
475 pokoi

BASECAMP Lipsk

Lipsk, Niemcy

Otwarcie 2018

412 pokoi

LIPSK



BaseCamp Poczdam
Kossätenweg
Poczdam, Niemcy

Otwarcie Październik 2017
273 pokoje / łóżek

POCZDAM





BaseCamp Lipsk
Prager Straße 53
Lipsk, Niemcy
Otwarcie 2018
385 pokoi
412 łóżek

LIPSK





Berlin, Niemcy

 Otwarcie 2019
 475 pokoi





BaseCamp Dortmund
Dortmund, Niemcy
Nieruchomosc znajduje sie na Kampstr 
i Leedsplatz
Otwarcie 2020
450 pokoi





Getynga
BaseCamp Gatynga
Getynga, Niemcy
Geismar Landstr.

Otwarcie 2020
600 pokoi





Aachen, Niemcy
Znajduje się na Theaterstr.

Otwarcie 2020
300 pokoi





Otwarcie 2022
500 lub więcej pokoi





POLSKA



Lorem Ipsum

Otwarcie
pokoi

pokoi

pokoi

pokoi
pokoi

pokoi

pokoi

Otwarcie

Otwarcie

Otwarcie
Otwarcie

Otwarcie wrzesień 2017

Otwarcie wrzesień 2020



Łódź

BaseCamp Łódź

ul. Rewolucji 1905 r.

Łódź, Polska

Otwarcie Październik 2017

467 pokoi





Łódź II

BaseCamp Łódź II

ul. Rembielińskiego

Łódź, Polska

Otwarcie 2020

600 pokoi





ul. Krasińskiego

Katowice, Poland

Otwarcie 2020

400 pokoi





BaseCamp Katowice II

ul. Warszawska

Katowice, Polska

Otwarcie Wrzesień 2020

600 pokoi





ul. 1 Maja

Sopot, Polska

Otwarcie 2021

600 pokoi





ul. 1 Maja

Sopot, Polska

Otwarcie 2021

600 pokoi





ul. Długa
Gdańsk, Polska
   Otwarcie 2022
   500 lub więcej 
pokoi





DANIA



BaseCamp Kopenhaga II

  Otwarcie 2019
  340 łóżek / pokoi dla 
studentów

Dania

  Otwarcie 2020
  550 łóżek / pokoi dla studentów

Otwarcie 2019
177 łóżek dla studentów i 50 
mieszka dla doktorantów

BaseCamp Mariendalsvej

KOPENHAGA

KOPENHAGA II

1307 Kopenhaga
Dania

  Otwarcie WrzesieŃ 2016
  465 pokoi



KOPENHAGA

1307 Kopenhaga
Dania
   Otwarcie Wrzesień 2016
   465 pokoi



LODZ II 
Basecamp Lodz 

Lodz, Poland 

Opening 2020 
600 rooms 
Next to the Technical 
University with 
40,000 Students 



Otwarcie 2019
177 łóżek dla studentów i 50 mieszkań 
dla doktorantów





Skovbrynet, Lyngby
Dania
   Otwarcie 2020
   550 łóżek / pokoi dla studentów



LYNGBY
BASECAMP Lyngby 

Skovbrynet, Lyngby 
Denmark 

Opening 2020 
550 beds/student rooms 

LODZ II 
Basecamp Lodz 

Lodz, Poland 

Opening 2020 
600 rooms 
Next to the Technical 
University with 
40,000 Students 



KOPENHAGA II

Otwarcie 2019
340 łóżek / pokoi dla 
studentów





TEAM BASECAMP





Armon Bar-Tur, CEO BaseCamp Student, armon@basecampstudent.com
Justin Hamer, COO BaseCamp Student, justin@basecampstudent.com
Amnon Bar-Tur, Kierownik ds. Stosunków Zewnętrznych, amnon@basecampstudent.com

Polska: Krzysztof Czarnecki, Dyrektor Zarządzający, krzysztof@basecampstudent.com
Niemcy: Andreas Junius, Dyrektor Zarządzający, andreas@basecampstudent.com
Skandynawia: Jesper Dam, Dyrektor Zarządzający, jesper@basecampstudent.com

ZZapytania do czące Marketingu i PR:
Klaudia Majkowska, Dyrektor Marketingu BaseCamp Student, klaudia@basecampstudent.com

Zapytania do czące Relacji Inwes cyjnych:
Andrew Seys – Dyrektor Strategiczny – andrew@basecampstudent.com

kontakt



INWESTORZY

Europejski Fundusz Zakwaterowania Studenckiego (the 
European Student Housing Fund – ESHF) to fundusz 
inwestycyjny o wartości 180 mln € skoncentrowany na 
rozwoju około 6000 miejsc dla studentów w Niemczech, 
Polsce i krajach Nordyckich. Europejski Fundusz 
Zakwaterowania Studenckiego II (the European Student 
Housing Fund II – ESHF II) obecnie jest o wartości 230 
milionów milionów €, natomiast spodziewamy się wzrostu jego 
wartości do 250 milionów € do końca października 2018 
przy zamknięciu funduszu.

Inwestorzy z międzynarodowych instytucji oraz podmiotów 
family office.
Bardzo dobra baza funduszy inwestycyjnych.
Nastawione na długoterminową współpracę i długotrwałą 
własność.

Poprzez nacisk na najwyższej jakości analizy, finanse, 
wybór, rozwój, projektowanie oraz serwis, tworzymy i 
dostarczamy zarówno fizyczne, jak i elektroniczne 
przestrzenie, które inspirują studentów do odkrywania, 
dzielenia się, współpracy i rozwoju.

BBASECAMP to znacznie więcej niż zakwaterowanie dla 
studentów. Tworzymy silniejsze społeczności studenckie. I 
chcemy, żeby one trwały. Nie szukamy szybkiego i 
ulotnego zysku, ale raczej samowystarczalnej i solidnej 
operacji mocno związanej z rozwojem projektów, które 
odpowiadają wszystkim: miastom, dostawcom, najemcom, 
rodzicom, uniwersytetom oraz, tak, inwestorom.
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