Sukces targów nieruchomości. Co się tak podobało?



Oferty mieszkań w najnowszych osiedlach oraz atrakcyjne kredyty na ich zakup
przyciągnęły do hali widowiskowo-sportowej Urania wielu mieszkańców Olsztyna oraz
okolicznych miejscowości. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także tablica z
ogłoszeniami, zostawianymi przez samych odwiedzających

Pierwsza edycja Olsztyńskich Targów Nieruchomości odbyła w się w dniach 6-7 września. Mimo
weekendu i słonecznej pogody nie zabrakło chętnych, którzy chcieli zapoznać się z ofertami
deweloperów.
Do obejrzenia było kilkadziesiąt stoisk, na których wystawiali się m.in. deweloperzy działający
w Olsztynie. Oferowali zarówno mieszkania, jak i powierzchnie biurowe w nowoczesnych
budynkach i atrakcyjnych punktach miasta. - Targi to świetna sprawa, bo szukamy z żoną
mieszkania w nowym budownictwie, a tu mamy na miejscu przegląd w zasadzie wszystkich
najważniejszych inwestycji w Olsztynie - mówił pan Krzysztof.
I dodał: - Jest jeszcze jedna rzecz, która bardzo mi się spodobała od strony organizacyjnej, a
mianowicie kącik zabaw dla dzieci. Dzięki temu mogliśmy spokojnie przeglądać oferty.
Dużą ciekawostką była możliwość skorzystania z najnowocześniejszej, grupowej metody
kredytowania pn. "Kredyt hurtem". Jej zalety to m.in. już wliczone ubezpieczenie mieszkania oraz
voucher rabatowy na wyposażenie własnego lokalu w ponad 700 salonach w całej Polsce.
[Kredyty hurtem zabezpieczała firma KMR Kredyty & Nieuchomości z Olsztyna.] dopisane.
Inną interesującą opcją była oferta "Mieszkanie za mieszkanie", dzięki której chętni mogli od ręki
sprzedać swoje lokum i kupić nowe.
Zadowolone były także osoby, które zainteresowane były opcjami kredytowymi. Na targach
obecni byli bowiem m.in. doradcy kredytowi. - Szukałem informacji dotyczących programu
"Mieszkanie dla młodych" i dowiedziałem się wszystkiego zarówno od strony bankowców, jak i
deweloperów. Było zresztą stoisko dedykowane przede wszystkim tej tematyce - mówił Łukasz z
Barczewa.
Na targach można było się również spotkać z architektami, specjalistami z branży budowlanoremontowej oraz branży wyposażenia wnętrz. Dużym zainteresowaniem cieszyła się ponadto
tablica, na której mieszkańcy mogli zawiesić własne oferty nieruchomości. - Przyszłam w
zasadzie tylko, żeby zerknąć na tę tablicę, bo syn z żoną szukają jakiegoś dwupokojowego
mieszkania. Oni szukają w internecie, a ja przyszłam do Uranii im pomóc. Znalazłam zresztą
jedną ciekawą ofertę. Mam nadzieję, że im się spodoba.

Dla "Wyborczej":
Rafał Załoga, dyrektor ds. deweloperskich MDC sp. z o.o.: - Olsztyńskie Targi Nieruchomości

były wydarzeniem, które spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem mieszkańców Olsztyna i okolic.
Z możliwości porównania w jednym miejscu niemal pełnej oferty nowych mieszkań i domów w
Olsztynie skorzystało blisko dwa tysiące osób. Tak pokaźna liczba odwiedzających pozwoliła
deweloperom na błyskawiczną ocenę zgodności ich aktualnej oferty z oczekiwaniami rynku i
jeszcze lepsze planowanie kolejnych inwestycji. Jako reprezentant mecenasa targów olsztyńskiego dewelopera MDC sp. z o.o. sądzę, że tego typu wydarzenia powinny odbywać się
w Olsztynie cyklicznie, a niesłabnące zainteresowanie naszą ofertą sprzedaży lokali na Osiedlu
Mroza 15-23 odbieram jako potwierdzenie faktu, że kluczem do sukcesu jest połączenie
doskonałej lokalizacji i dobrego projektu.
Organizatorem targów była firma Expo Property, która specjalizuje się w obsłudze rynku
nieruchomości, w tym w szczególności w organizacji targów mieszkaniowych.
Mecenas targów: MDC. Sponsor Główny: Arbet. Sponsor Targów: Rombud. Partner Targów:
Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Partner PR: GKR Consulting. Patronat Honorowy:
Miasto Olsztyn.

