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KONC�PT
„K

oncepcja zagospodarowania obiektu krytego pod kątem sposobu zorganizowania komercyjnego wypoczynku i rekreacji wodnej jako
budowli w postaci rozbudowy gotowego obiektu
lub budowy nowego sztucznego słonowodnego
zbiornika basenowego ze sztuczno-naturalną rafą
koralową wraz z populacjami żywej fauny pochodzącej z ciepłych naturalnych akwenów wodnych,
w celu umożliwienia rekreacyjnego, całorocznego
uprawiania snorkelingu, czyli pływania i nurkowania w częściowo naturalnym ekosystemie rafy koralowej, bezpośrednio pośród kolorowych, egzotycznych gatunków ryb słonowodnych”

Kryta
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O N�SZEJ KONCEPCJI
INWESTYCYJNEJ

O

becnie rozmaite obiekty zarówno funkcjonujące
jak i te będące w fazie projektu lub budowy coraz
częściej posiadają w swojej ofercie przyrodę wodnego
ekosystemu, ale niestety tylko do podziwiania przez
szyby wielkich akwariów. My proponujemy rewolucję,
chcemy wpuścicić ludzi do wewnątrz pasjonujacego
wodnego świata wypełnionego egzotycznymi kolorowymi rybami. My proponujemy zupełnie inny wymiar
wodnego wypoczynku. Mimo wielu dużych inwestycji
nikt tego jeszcze nie zrobił. Chcemy w Polsce dać pływającym możliwość do bezpośredniego podziwiania
tego co można zobaczyć na rafach koralowych w Australii, Meksyku, Egipcie czy Chorwacji.
Jesteśmy pierwsi! Pierwsi wychodzimy z pomysłem
stworzenia w Polsce krytej rafy koralowej do snorkelingu. W wielu turystycznych rejonach świata zarabia się na pokazywaniu w maskach do nurkowania
turystom pięknego wodnego ekosystemu. Zachwyt
turystów pływających i nurkujących w bezpośrednim otoczeniu kolorowych gatunków ryb jest nie
do opisania.
Jest zatem pytanie, dlaczego w Polsce nie można
korzystać z takiej turystycznej przyjemności. Wa-

runków naturalnych brakuje, jednak można przecież
stworzyć w części naturalne środowisko rafy koralowej w krytym obiekcie. Coraz częściej przenosimy
przyrodę pod dach i tworzymy
częściowo naturalne ekosystemy do komercyjnych celów rozrywkowych. Są kryte
oceanaria, afrykaria, stoki
narciarskie, teraz pora na
rafę koralową z kolorowymi gatunkami ryb.
Koncept miał już tą przyjemność być wstepnie
ocenianym przez kilku
znaczących inwestorów
w celu zasięgnięcia opinii biznesowych. Odbiór w branży rozrywki
wodnej, turystycznej,
hotelarskiej pokrywa
się z naszymi przypuszczeniami i analizami rynkowymi.
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„koralowa żyła złota”
„unikat na skalę europejską”
„inwestycja
na miarę Dubaju”

DO CZEGO ZMIE�ZAMY
Chorwacja

Egipt

Przenosimy
świat rafy koralowej do Polski
Tworzymy unikatowy obiekt
Wystarczy założyć maskę i zanurzyć się w wodzie
aby poczuć czym jest

snorkeling

„nisza inwestycyjna”

Australia

„przyciągnie tłumy odwiedzających”
T

o tylko niektóre opinie, które mieliśmy przyjemność usłyszeć na temat koncepcji stworzenia krytej rafy koralowej. Inwestycja poprzez swoją

oryginalność ma charakter pionierski, innowacyjny
gwarantujący wysokie zyski oraz szybki komercyjny
turystyczny sukces.

Meksyk

�NALIZA

UŻYTECZNOŚCI OBECNEJ PODOBNEJ INFRASTRUKTURY
W ODNIESIENIU DO KONCEPCJI INWESTYCYJNEJ COVER CORAL REEF

P

owszechnie występujące obiekty kryte typu oceanaria, afrykaria, parki wodne, które służą do wypoczynku i relaksu w wodzie, posiadają swoje atuty
turystyczne. Jednak w żadnym z tego typu obiektów w Polsce, a także w Europie nie ma możliwości
przebywania w wodzie w bezpośrednim kontakcie
z egzotycznymi rybami, których naturalnym środowiskiem jest ekosystem rafy koralowej. Uprawianie
egzotycznego snorkelingu w naturalnym ekosystemie jest możliwe w wybranych regionach świata.

Nasze rozwiązanie umożliwi przeniesienie snorkelingu pod dach krytego obiektu i całoroczne pływanie
i nurkowanie wśród egzotycznych gatunków fauny.
Tego typu rozwiązanie ma charakter innowacyjny
i w dziedzinie komercyjnej rozrywki wodnej nie występuje w żadnym obiekcie w Polsce. Obiekty o podobnym charakterze pozwalają jedynie na obserwację wodnego życia, bez możliwości bezpośredniego
w wodzie kontaktu człowieka z żywą fauną.

AFRYKARIA, OCEANARIA,
PARKI WODNE

kontemplacja natury i wodnego świata

tylko przez szyby akwariów

COVER CORAL REEF
KRYTA RAFA KORALOWA

S

bezpośredni kontakt z wodnym życiem,
wystarczy maska do pływania
i egzotyczne rybki są na wyciągnięcie dłoni

CO WYRÓŻ�IA
NASZĄ KONCEPCJĘ

Innowacja, nowość,
relaks w wodzie jakiego nie ma w Polsce.

prawdziwy
snorkeling

żadnych
szyb

żadnych
akwariów

Tylko bezpośredni kontakt
pływającej osoby
z egzotycznymi rybami !

MOŻLI�OŚCI, SZANSE,
MOCNE STRONY, KIERUNKI, EFEKTY
potencjał
prestiż

�IZNESOWE ATUTY
KRYTEJ RAFY KORALOWEJ

rozwój
»» forma rekreacji wodnej niedostępna w Polsce i Europie

nowość

zysk

»» unikatowe rozwiązanie, pływanie i nurkowanie
w bezpośrednim otoczeniu kolorowych ryb egzotycznych

sukces

»» know-how dla branży turystycznej i rekreacyjnej
spokój
know-how

zaskoczenie

emocje

»» gotowy pomysł na osiągnięcie zysków
»» niepowtarzalność obiektu magnesem
dla tłumów odwiedzających
»» szansa inwestycyjna dla nierentownych aquaparków
na wyjście ze stanu braku zysków
»» kryta rafa koralowa daje oryginalność,
a oryginalność decyduje o rentowności

terapia

edukacja
unikat
sport
innowacja

wypoczynek
natura

»» obiekty rentowne i popularne wynosi
na kolejny wyższy poziom atrakcyjności
»» atrakcja tego typu się nie nudzi,
co daje gwarancję wielokrotnego
odwiedzania przez tych samych klientów
»» akwen słonowodny, dzięki czemu
oferta jest dla każdego nawet dla osób,
które nie umieją pływać

ZAŁOŻE�IA
FUNKCJONALNE

»» dostęp do akwenu wodnego z elementami sztucznymi
i naturalnymi rafy koralowej oraz egzotycznymi kolorowymi rybami
»» pływanie w maskach pozwalających na pełne emocji podziwianie
z bliska wodnego świata
»» strefa sztucznych jaskiń podwodnych dla zaawansowanych nurków
do nurkowania z butlami z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu

A�ALIZA FINANSOWA
UPROSZCZONA
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI INWESTYCYJNE

ROI

wskaźnik zwrotu
z inwestycji

»» strefa plażowa
»» strefa saun
»» strefa shopping
»» strefa gastronomiczna

nawet powyżej

50%

Payback time
okres zwrotu
z inwestycji

»» strefa edukacyjna

W

skaźniki wyliczone są tylko przy założeniu
przychodów pochodzących z zakupionych
biletów wstępu.
Wszystkie inne przychody z dodatkowej działalności
handlowej i usługowej w obiekcie znacząco jeszcze
podnoszą rentowność obiektu.
Dla obiektów gotowych, już wybudowanych z funkcjonującą infrastrukturą, które dokonują adaptacji

nawet w

1 rok

lub rozbudowy w celu utworzenia strefy rafy koralowej, wskaźniki inwestycyjne osiągają jeszcze wyższe
wartości.
Biorąc pod uwagę unikalność inwestycji w krytą rafę
koralową, jak również stale rosnący trend społeczny do spędzania wolnego czasu w obiektach turystycznych, parkach wodnych i obiektach aktywnego
wypoczynku, inwestycja tego typu jest gwarancją
bezpiecznego i pewnego zysku.

P�ZYCHODY
ELEMENTY SKŁADOWE

ZDROWIE
O

dważny pomysł wymaga odważnych teorii.
Dlatego „tworzymy” nową definicję w dziedzinie zdrowia:

„Rafoterapia”

»» bilety wstępu
»» sklepy ze sprzętem do
snorkelingu oraz pamiątkami
»» unikatowe pamiątkowe zdjęcia
podwodne
»» dodatkowa odpłatność
za możliwość używania
własnych urządzeń, kamer
i aparatów

Świat rafy koralowej to neutralizowanie ujemnych
skutków prowadzonego przez wielu stresującego
trybu życia. Snorkeling to pływanie w masce z głową
skierowaną w dół. Uszy osoby pływającej zanurzone
są w wodzie. Dzięki temu, nawet w gwarnym obiekcie
gdzie przebywa wiele osób, odcinamy się od świata zewnętrznego, a przenosimy się w emocjonujący
świat piękna, ciszy, spokoju i kontemplacji.

»» gastronomia
»» saunarium
»» strefa profesjonalnego
nurkowania z butlami
w sztucznych jaskiniach
podwodnych

»» cisza pod wodą
»» pozytywne emocje
»» spokój
»» ukojenie nerwów
»» relaks
»» rehabilitacja
»» odpoczynek
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Kryta
Rafa Koralowa
do snorkelingu
bezpośredni kontakt
w wodzie człowieka
z żywą fauną

Zestawienie elementów, stanowi całość, która jako
koncepcja jest zgłoszona do Urzędu Patentowego
RP pod nazwą „Kryta komercyjna rafa koralowa wraz
z żywą florą i fauną z gatunkami egzotycznych ryb słonowodnych przeznaczona do snorkelingu” Koncepcja
chroniona jest prawami autorskimi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
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oncepcja krytej rafy koralowej zbudowana jest na
trzech głównych elementach, które tworzą unikalne komercyjne rozwiązanie nie występujące w Polsce
i Europie, które może być wykorzystywane w inwestycjach w branży rekreacji wodnej i usługach parków
rozrywki.
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�ET'S GO
S�ORKE�ING!
KRYTARAFA-SNORKELING.PL

