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Ronson utrzymuje wysokie tempo sprzedaży. Rekordowa oferta na
koniec I kwartału 2015 r.
W I kwartale 2015 r. Ronson sprzedał netto 186 lokali, podczas gdy średnia
kwartalna sprzedaż w ubiegłym roku wynosiła 178 lokali. W I kwartale Spółka
wprowadziła do sprzedaży trzy inwestycje, dzięki czemu na koniec okresu
oferta wzrosła do rekordowego poziomu 1130 lokali.
W styczniu 2015 r. Ronson sprzedał 29, w lutym 49, a w marcu 108 lokali, co łącznie
daje 186 sprzedanych mieszkań w I kwartale 2015 r. względem 206 w tym samym
okresie przed rokiem. W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku najwięcej
nabywców znalazły mieszkania w warszawskim projekcie Moko – 45 sztuk. 41
mieszkań sprzedano w poznańskiej Kamienicy Jeżyce, a 25 w stołecznej Sakurze.
– Od początku roku, z miesiąca na miesiąc poprawiamy sprzedaż. Dzięki
wprowadzeniu w ostatnim czasie do sprzedaży aż trzech nowych inwestycji, w naszej
ofercie znajduje się najwięcej lokali w historii firmy. Liczymy, że znajdzie to
odzwierciedlenie w wynikach sprzedażowych w kolejnych miesiącach – mówi
Andrzej Gutowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development. –
Jeszcze w II kwartale, czyli wcześniej niż planowaliśmy, chcemy uruchomić drugi
etap Kamienicy Jeżyce w Poznaniu - inwestycji, która w ostatnich miesiącach
cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem klientów – dodaje Andrzej Gutowski.
Jednocześnie zgodnie z planem Ronson zakończył w I kwartale pierwszą z budów
zaplanowanych na 2015 r. Dzięki terminowemu ukończeniu trzeciego etapu projektu
Sakura możliwe było przekazanie klientom kluczy do 95 lokali w tej inwestycji.
Ponadto przekazano również 14 lokali w trzecim etapie projektu Chilli City, którego
budowa zakończyła się w grudniu ubiegłego roku. Łącznie w I kwartale 2015 r.
Ronson przekazał swoim klientom 121 lokali.
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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, sal 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.

