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Ronson sprzedał w II kwartale rekordową liczbę lokali
W II kwartale 2015 r. Ronson Development sprzedał rekordową liczbę 224 lokali
netto (z uwzględnieniem rezygnacji) wobec 210 lokali sprzedanych w
analogicznym okresie roku ubiegłego, który do tej pory był najlepszym w
historii kwartałem dla dewelopera.
W całym pierwszym półroczu bieżącego roku nabywców znalazło 410 mieszkań
wobec 416 w pierwszej połowie 2014 r.
– Dynamika sprzedaży jest zgodna z naszym planem. Celem na cały rok jest
sprzedaż przynajmniej 800 lokali, więc wynik ponad 400 w pierwszej połowie roku
jest dobrym prognostykiem. Systematycznie uruchamiamy nowe inwestycje i
utrzymujemy ofertę na poziomie ponad 1 000 mieszkań. Dzięki temu klienci mają
możliwość wyboru lokali w wielu lokalizacjach, o różnych powierzchniach i cenach –
mówi Andrzej Gutowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson
Development. – W drugiej połowie roku do sprzedaży planujemy wprowadzić nowe,
ciekawe projekty, w tym między innymi przy ul. Na Grobli w centrum Wrocławia oraz
w kolejnych etapach już realizowanych inwestycji w Warszawie i Poznaniu – dodaje
Andrzej Gutowski.
W II kwartale br. największą popularnością klientów cieszył się projekt City Link w
Warszawie na Woli, gdzie sprzedano 39 mieszkań. Niewiele mniej, po 28, sprzedano
w Kamienicy Jeżyce w Poznaniu oraz w inwestycji Sakura na Mokotowie w
Warszawie. Wysoką sprzedaż zanotowano także w dobrze znanych warszawskich
projektach: Moko (27 lokali), Espresso (26) i Verdis (19).
W II kwartale 2015 r. Ronson przekazał klucze do 148 lokali wobec 142 mieszkań
przekazanych w analogicznym okresie 2014 r. Zdecydowaną większość stanowiły
lokale przekazane w wysokomarżowym III etapie projektu Verdis na Woli w
Warszawie (116 sztuk), którego budowa zakończyła się pod koniec marca. Liczba i
wartość przekazanych mieszkań ma bezpośredni wpływ na przychody dewelopera
rozpoznane w danym okresie.
Zapraszamy do śledzenia naszego konta na Twitterze: twitter.com/Ronson_NV
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Bartosz Sroka
NBS Communications
500 202 354
bsroka@nbs.com.pl

***
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.

