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poprzednie następne Osiedle 2 Potoki, Gdańsk, ul. Guderskiego. Dzień otwarty 11 czerwca w godz.
11-14. materiały inwestora #slider_news_tresc_1 .jcarousel-item-placeholder { background:
transparent url(/_img/loading-small.gif) 50% 50% no-repeat; } Czerwiec to czas kiedy jest już ciepło
i zielono, a jednocześnie okres kiedy nie rozpoczął się jeszcze sezon urlopowy.
Dla deweloperów to idealny moment na organizację dni otwartych budowanych przez siebie inwestycji.
Programy spotkań przewidują nawet wygranie sztabki złota, pobytu w hotelu czy wylegiwanie się na
leżaku z lampką szampana w dłoni!

Czy brałeś kiedykolwiek udział w mediacjach?
tak, często to jedyna okazja, aby zobaczyć wnętrze ciekawej inwestycji 0% tak, bo wtedy deweloperzy
oferują promocje cenowe i dodatkowe upusty 0% tak, panuje tam świetna oferta, można coś zjeść,
dzieci mają gdzie się pobawić 0% nie interesują mnie takie wydarzenia 0% nie, obawiam się tłumów,
wolę sprawdzić ofertę w Internecie 100% głosuj łącznie głosów: 1
Sobota i niedziela 11-12 czerwca
Pierwsze dni otwarte odbędą się już w najbliższą sobotę 11 czerwca. Firma Polnord w godz. 11-14
zaprasza na osiedle 2 Potoki powstające etapami w Rębowie, przy ulicy Guderskiego. Przy okazji
spotkania z mieszkańcami i klientami deweloper chce ogłosić otwarcie nowego biura sprzedaży. W czasie
dnia otwartego będzie można poznać bliżej osiedle oraz uzyskać poradę w kwestii finansowania zakupu
mieszkania.
Niemal po sąsiedzku, przy ulicy Czermińskiego , znajduje się Osiedle Hiszpańskie budowane przez firmę
4Invest. Tutaj w sobotę 11 czerwca przedstawiciele dewelopera do dyspozycji będą w godzinach 10-16.
Spotkanie z klientami będzie okazją do zapoznania się z osiedlem, zaprezentowane zostaną gotowe
mieszkania w budynku B2 (Madryt) oraz budynku B1 (Barcelona), który jest w trakcie końcowej
realizacji. Do oferty weszła właśnie oferta kolejnego budynku B3 (Sevilla), w którym kupić można
mieszkania od jedno- do czteropokojowego. W czasie dnia otwartego na Osiedlu Hiszpańskim
obowiązywać będzie oferta specjalna.
W ten sam weekend pojechać można do Pępowa, gdzie przedstawiciele dewelopera Margo w sobotę
i niedzielę czekać będą na osoby zaciekawione Osiedlem Gdańskim. Dni otwarte zaplanowano na sobotę
w godz. 10-16 i niedziele w godz. 10-15. W programie spotkania przewidziano prezentację pierwszego
i drugiego etapu inwestycji, w tym mieszkania pokazowego. Na zainteresowanych zakupem
nieruchomości czekać będą nie tylko doradcy dewelopera, ale także doradca kredytowy i architekt
wnętrz, który poradzi jak się urządzić w nowym M. Interesujące kwestie omówić będzie można przy
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poczęstunku. Wylosowana zostanie także nagroda - pobyt w centrum rekreacji na Dolnym Śląsku.
Sobota i niedziela 18-19 czerwca poprzednie następne
Osiedle Królewskie Wzgórze. Gdańsk, ul. Królewskie Wzgórze. Dzień otwarty 18 czerwca w godz. od 10
do 16.
materiały prasowe slider_news_tresc_2.jcarousel-item-placeholder background: transparent
url(/_img/loading-small.gif) 50% 50% no-repeat;
W sobotę 18 czerwca wystartuje zupełnie nowy projekt na trójmiejskim rynku. Robyg w godzinach od 10
do 16 przy ulicy Chrobrego 94 (biuro sprzedaży przy osiedlu Mila Baltica) prezentował będzie ofertę
osiedla Zajezdnia Wrzeszcz, która w niedalekiej przyszłości powstawać zacznie od strony ul.
Grudziądzkiej. Zaprezentowana zostanie wizja rozwoju całej inwestycji, która obejmować ma powstanie
nie tylko powstanie mieszkań, ale także sklepów, restauracji, przestrzeni publicznych, placów zabaw.
Według zapowiedzi dewelopera każdy, kto weźmie udział w tym wydarzeniu, może liczyć na bardzo
atrakcyjne promocje cenowe. Osoby, które przyjdą na dzień otwarty będą miały również możliwość
wyboru z pełnej oferty mieszkaniowej. Dodatkowo inwestor szykuje sporo atrakcji: plażę miejską, na
której będzie można zrelaksować się na leżaku z kieliszkiem szampana lub koktajlu owocowego,
przekąski z grilla oraz DJ-a z muzyką na żywo. Wszystkie atrakcje będą utrzymane w klimacie
wakacyjnego relaksu.
Nieco inaczej będzie przebiegał 18 czerwca w godzinach od 10 do 16 dzień otwarty na osiedlu
Królewskie Wzgórze, które od kilku lat na Morenie, przy ulicy Myśliwskiej etapami buduje firma Allcon
Osiedla. Tutaj realizacja inwestycji zmierza ku końcowi. W sprzedaży znajdują się mieszkania w trzech
ostatnich budynkach. Oferta w budynku numer 21, który oddany zostanie do użytkowania wiosną
przyszłego roku, zostanie wprowadzona do sprzedaży właśnie w czasie dnia otwartego. Spotkanie
z klientami będzie dla dewelopera także okazją do zaprezentowania całego osiedla, którego kolejne
kwartały zabudowy wypełnione są ogrodami - każdy z innym motywem przewodnim. Do dyspozycji
osób, które tego dnia odwiedzą Królewskie Wzgórze i biuro sprzedaży, będą: doradcy do spraw
nieruchomości, doradcy kredytowi oraz architekci wnętrz.
Ciekawą formułę spotkania z mieszkańcami i klientami proponuje firma Eco Classic, która w sobotę 18
czerwca w godz. 13 -19 na osiedlu Wolne Miasto organizuje Dni Sąsiada. Osiedle od kilku lat powstaje
etapami w dzielnicy Zabornia, przy ulicy Cedrowej.
Wiodące hasło spotkania brzmi: "Poznajmy się!".
Okazją do tego ma być odbywające się na osiedlu wspólne grillowanie. W tym samym czasie chętni będą
mogli potargować się w ramach wyprzedaży garażowej. Na terenie osiedla wydzielona zostanie
specjalna strefa, gdzie mieszkańcy, którzy mają nieużywane przedmioty, a nie chcą ich wyrzucać, mogą
sprzedać je za niewielką kwotę. W godzinach 13-15 odbędzie się konkurs kulinarny z nagrodami, które
ufunduje deweloper. Z kolei pomiędzy 14, a 16 każdy z uczestników spotkania będzie mógł wziąć udział
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w warsztatach z pierwszej pomocy.
Atrakcji nie zabraknie także dla dzieci. Przez cały dzień do ich dyspozycji będzie dmuchany plac zabaw,
będą mogły one brać udział w konkursach oraz animowanych grach i zabawach. W godzinach od 14 do
16 odbędą się warsztaty Ptaki Polskie.
Nie mniej ciekawa prezentacja szykuje się w niedzielę 19 czerwca w godzinach 10 do 17 w południowej
części Wyspy Spichrzów (ul. Jaglana 3/5 ). Tutaj wszyscy zainteresowani będą mogli zapoznać się z pełną
ofertą kompleksu Nowa Motława, w ramach którego powstanie Aparthotel Number One oraz
Apartamenty Nowa Motława. W trakcie wydarzenia będzie można zasięgnąć opinii specjalistów
w dziedzinie inwestowania w nieruchomości, doradców kredytowych oraz dekoratorów wnętrz. Czym
deweloper, firma Dekpol, zachęca potencjalnych klientów do przybycia? Wygrać tu będzie można
sztabkę złota. Obędzie się tu także rodzinny piknik, zorganizowane zostaną zabawy dla dzieci.
Jakby tego była mało w najbliższych tygodniach za sprawą dewelopera obejrzeć będzie można filmy "pod
gołym niebem". Robyg w obrębie inwestycji Mila Baltica przy ulicy Chrobrego w Gdańsku w kolejne
czwartki 23 i 30 czerwca oraz 7 lipca o godzinie 22 rozpoczynał będzie filmowe seanse. Obejrzeć będzie
można filmy: Marsjanin, Most szpiegów i Za jakie grzechy dobry Boże.
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