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Jakie projekty deweloperzy planują 
wprowadzić na rynek w tym roku? 
Jakie mieszkania w nich zaoferują? 
Sondę przeprowadził serwis nieru
chomości Dompress.pl 

Mirosław Kujawski, członek zarzą
du LC Corp S.A. 
Inwestycje, które planujemy wpro
wadzić do sprzedaży w tym roku bę
dą w większości nowymi projekta
mi w nowych lokalizacjach. Znajdzie 
się wśród nich m.in. inwestycja 
Przy Mogilskiej w Krakowie. Kolejne 
etapy w ramach już realizowanych 
inwestycji planujemy w gdańskich 
osiedlach Bastion Wałowa i Święto
krzyska Park. W naszej nowej ofer
cie znajdą się projekty skierowanie 
zarówno do klientów poszukujących 
mieszkań na własne potrzeby 
mieszkaniowe, jak również pod in
westycję. 

Dariusz Krawczyk, prezes zarządu 
Polnord S.A. 
W tym roku będziemy kontynuować 
przyjętą politykę sprzedażową, pre
zentując zróżnicowaną i atrakcyjną 
ofertę mieszkań, dostępną dla róż
nych grup klientów na terenie całe
go kraju, głównie w Warszawie, Trój
mieście, Łodzi, Olsztynie, Szczecinie 
i we Wrocławiu. Pod koniec ubiegłe
go roku nasza oferta mieszkaniowa 
powiększyła się o nowe lokale w Ło
dzi i Gdańsku. Projekt Senatorska 29 
w Łodzi to 246 mieszkań i lokali usłu

W ofercie wielu deweloperów znajdą się projekty skierowane zarówno do klientów poszukujących 
mieszkań na własne potrzeby mieszkaniowe, jak również pod inwestycję 

gowych usytuowanych w kamieni
cy nawiązującej do klasycznej archi
tektury. W Gdańsku do sprzedaży 
trafiło natomiast 66 mieszkań 
w trzecim etapie inwestycji Fotopla
stykon. 

Duży bank ziemi, powiększony 
w ubiegłym roku o działki zakupio
ne w atrakcyjnych lokalizacjach Trój
miasta i Warszawy, pozwoli spółce 
uzupełnić ofertę sprzedażową w ro
ku bieżącym. Inwestycje planowa
ne do uruchomienia dotyczą głów
nie rynku warszawskiego i trójmiej
skiego, które zgodnie z realizowaną 

strategią, stanowią główne obszary 
działalności firmy. 

Tomasz Sujak, członek zarządu 
Archicom S.A. 
Poszukujący mieszkań we Wrocła
wiu mogą liczyć na nowe etapy 
w wieloetapowych osiedlach spo
łecznych Olimpia Port i Cztery Pory 
Roku. Ogromne zainteresowanie 
Browarami Wrocławskimi przyspie
szyło pracę nad nowymi etapami tej 
inwestycji. W tym roku planujemy 
rozszerzenie oferty o apartamenty 
nad rzeką i lofty w ramach komplek

su przy ulicy Jedności Narodowej. 
W sprzedaży pojawią się również zu
pełnie nowe projekty, m.in. we 
wrocławskich Krzykach i krakow
skim Podgórzu. 

Eryk Nalberczyński, dyrektor ds. 
sprzedaży Lokum Deweloper 
W 2018 roku planujemy poszerzyć 
naszą ofertę o dziesiąty etap inwe
stycji Lokum di Trevi w Krzykach-
Tarnogaju we Wrocławiu. Wprowa
dzimy do sprzedaży także drugi etap 
prestiżowego osiedla Lokum Vena 
położonego wsąsiedztwie Ostrowa 

Tumskiego i wrocławskiego Stare
go Miasta. 

W ofercie znajdą się również ko
lejne etapy naszych projektów w Kra
kowie - osiedla Lokum Vista i Lokum 
Siesta. Przygotowujemy także nową 
inwestycję, która będzie zlokalizo
wana przy ulicy Klimeckiego w Kra
kowie. 

Spektrum mieszkań, jakie mamy 
w ofercie, pozwala na zaspokojenie 
potrzeb osób szukających małych lo
kali w celach inwestycyjnych, jak rów
nież tych, którzy potrzebują większej 
przestrzeni. Nasze mieszkania czte-
ropokojowe są tak funkcjonalnie za
projektowane, że stanowią dosko
nałą alternatywę dla domu. 

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzeda
ży i marketingu Home Invest 
Jeszcze w styczniu br. planujemy 
rozpocząć sprzedaż mieszkań w no
wej inwestycji Willa Ochota przy uli
cy Mszczonowskiej w Warszawie. 
Będzie to kameralny budynek o cie
kawej architekturze, zlokalizowany 
wśród terenów zielonych, idealnie 
wpisujący się w zabudowę dzielni
cy Ochota. W ofercie znajdą się prze
myślane kawalerki, a także funkcjo
nalne i komfortowe mieszkania dwu 
i trzypokojowe. Niezaprzeczalnym 
atutem inwestycji jest lokalizacja 
w odległości 150 m od stacji WKD 
Warszawa Reduta Ordona. 

Ponadto w tym roku zamierza
my wprowadzić na rynek kilka no
wych inwestycji w innych dzielni
cach Warszawy, w tym na Woli 
przy ulicy Okopowej, na Bielanach 
przy ulicy Przy Agorze, a także wie

loetapowy projekt Wa rszawski Świt 
położony na pograniczu Pragi Pół
noc i Targówka. 

Zuzanna Kordzi, dyrektor ds. han
dlowych w Eco Classic 
W pierwszym półroczu planujemy 
wprowadzić do sprzedaży piaty etap 
inwestycji Wolne Miasto wGdańsku. 
Od niespełna roku mamy również 
w zawieszeniu dwie nowe inwesty
cje winnym mieście, co jest związa
ne z barakiem decyzyjności urzędów. 

Marcin Liberski, dyrektor marketin
gu i sprzedaży w Atlas Estates 
Naszą flagową inwestycją realizowa
ną w bieżącym roku będzie osiedle 
mieszkaniowe przy ulicy Nakielskiej 
na warszawskiej Woli. Obecnie je
steśmy na etapie wyboru general
nego wykonawcy tego projektu. 
W ramach inwestycji powstanie 251 
mieszkań, z których najmniejsze bę
dą miały powierzchnię 31 mkw., 
a największe 93 mkw. W ofercie 
znajdą się również lokale usługowe 
usytuowane na parterze budynku. 

Małgorzata Ostrowska, Dyrektor 
Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. 
Construction Holding SA. 
W tym roku istotnym wydarzeniem 
dla spółki będzie rozpoczęcie realiza
cji ostatniego etapu osiedla Bliska 
Wola na prawie 1500 mieszkań, co 
stanowić będzie zakończenie tego 
flagowego projektu. Znajdą się tam 
zarówno tradycyjne lokale mieszkal
ne, jak i jednostki aparthotelowe, mi-
ni-apartamenty na wynajem oraz lo
kale handlowo-usługowe.# 
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