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Gotowe mieszkania w Kamienicy Jeżyce w Poznaniu
Ronson Development zakończył realizację II etapu osiedla

Ronson zakończył realizację drugiego i zarazem ostatniego etapu osiedla
Kamienica Jeżyce położonego przy ul. Kościelnej w centrum Poznania. Przed
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nabywców znalazło ponad 130 ze 151
lokali oferowanych w ramach tego etapu. Do kupienia są jeszcze rodzinne
mieszkania 3- i 4-pokojowie o powierzchni od 61 do 108 m2. Ich cena zaczyna
się od 5910 zł za m2.
– Z pełną satysfakcją kończymy budowę osiedla Kamienica Jeżyce, które spotkało się z
dużym uznaniem ze strony mieszkańców Poznania. Jeszcze przed rozpoczęciem odbiorów
sprzedaliśmy prawie wszystkie mieszkania, co miało miejsce również w przypadku
pierwszego etapu osiedla ukończonego w sierpniu. To najlepszy dowód potwierdzający
wysoką jakość i popularność tego projektu – mówi Andrzej Gutowski, Dyrektor Sprzedaży
i Marketingu Ronson Development.
Centralna lokalizacja z myślą o rodzinie
Kamienica Jeżyce położona jest w samym sercu Poznania w sąsiedztwie historycznego
Rynku Jeżyckiego. Miejsce to charakteryzuje się bogatą infrastrukturą miejską, która oferuje
duży wybór pobliskich restauracji, centrów handlowo-usługowych i placówek edukacyjnych.
Kilkaset metrów od osiedla znajduje się szkoła podstawowa, żłobek i przedszkole. W pobliżu
Kamienicy Jeżyce zlokalizowane jest także kino i teatr oraz Centrum Kultury Zamek, w
którym funkcjonuje 18 pracowni, klubów i zespołów – to właśnie tam dzieci i młodzież mogą
rozwijać swoje umiejętności muzyczne, plastyczne, filmowe czy teatralne. Dodatkowo w
odległości pięciu minut od osiedla znajduje się Park Sołecki, który daje możliwość
korzystania ze specjalnie zaprojektowanej łąki do gier i zabaw.
Druga najlepsza inwestycja w Poznaniu
Osiedle Kamienica Jeżyce w ramach dwóch etapów liczy 295 lokali. Mieszkania są
przestronne, dobrze doświetlone i posiadają rozkłady zaprojektowane z zachowaniem zasad
funkcjonalności. W projekcie dostępne są podziemne miejsca postojowe. W plebiscycie na
najlepszą inwestycję w Poznaniu organizowanym przez portal RynekPierwotny.pl Kamienica
Jeżyce została wyróżniona drugą nagrodą. Projekt zdobył również drugie miejsce w kategorii
„najlepsza architektura w Poznaniu”. W plebiscycie oddano łącznie 114 000 głosów. Ranking
dostępny jest pod linkiem:
https://rynekpierwotny.pl/ranking-inwestycji-2016/wielkopolskie-poznan/#szczegoly
Ronson konsekwentnie stawia na Poznań
Dotychczas Ronson Development zrealizował w stolicy Wielkopolski sześć inwestycji z
ponad 600 lokalami. Tylko w tym roku do poznańskiej oferty trafiło łącznie ponad 150
mieszkań w ramach kolejnych etapów inwestycji Chilli City w podpoznańskich Tulcach oraz
osiedla Młody Grunwald w pobliżu Lasku Marcelińskiego. We wrześniu br. Ronson
sfinalizował także zakup działki przy ul. Świerzawskiej w dzielnicy Grunwald, gdzie planuje
wybudować osiedle na blisko 300 mieszkań. Pierwszy etap projektu może ruszyć już w
przyszłym roku.
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***
Ronson Development:
Ronson Development jest doświadczonym, dynamicznie rozwijającym się deweloperem prowadzącym
inwestycje mieszkaniowe w największych polskich miastach, głównie w Warszawie, a także w
Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie.
Od początku swojej działalności w 2000 r. Ronson zdobył zaufanie tysięcy klientów, co daje mu
pozycję jednej z wiodących w Polsce firm deweloperskich. Od 2007 r. Spółka jest notowana na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
To, co wyróżnia Ronson Development na tle innych deweloperów, to dbałość o detale wykończeniowe
swoich inwestycji, tak aby spełniać oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Ronson tworzy
przestrzenie, w których dobrze i wygodnie się mieszka. Potwierdzeniem tej strategii są projektowane
na osiedlach różnorakie udogodnienia, które mogą mieć postać klubów malucha, sali fitness tylko dla
mieszkańców czy starannie zaprojektowanych i stylizowanych ogrodów.
Obecnie, w ofercie firmy znajdują się mieszkania dopasowane do potrzeb różnych grup klientów – są
w niej zarówno apartamenty, jak i lokale z segmentu popularnego.
Ronson Development jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Dowodem zaufania
klientów do firmy są liczne nagrody i certyfikaty, w tym nagroda w kategorii usługi deweloperskie w
konkursie Orły Polskiego Budownictwa 2014 oraz godło Deweloper Roku 2013 przyznane przez
Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej.
Ronson jest również laureatem wielu prestiżowych nagród przyznawanych przez grono analityków i
inwestorów giełdowych. W 2013 r. firma zajęła I miejsce w rankingu Giełdowa Spółka Roku w kategorii
„Relacje inwestorskie” organizowanym przez dziennik Puls Biznesu.

