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Poznań, 31 sierpnia 2016 r.
Ronson Development zakończył realizację I etapu Kamienicy Jeżyce
w Poznaniu

Ronson zakończył realizację pierwszego etapu osiedla Kamienica Jeżyce
położonego przy ul. Kościelnej w samym centrum Poznania. Przed uzyskaniem
pozwolenia na użytkowanie nabywców znalazło ponad 90% ze 144 mieszkań.
W ofercie wciąż dostępne są rodzinne mieszkania trzy i czteropokojowe, a ich
cena zaczyna się od 5900 zł/m2.
– Kamienica Jeżyce to bardzo korzystna propozycja dla osób poszukujących dużego,
rodzinnego mieszkania. Doskonała lokalizacja osiedla z łatwym dostępem do szkół i
terenów zielonych, takich jak Park Sołacki czy Jezioro Rusałka, w połączeniu z
propozycją dobrze doświetlonych, przestronnych mieszkań, to kompleksowa
odpowiedź na potrzeby młodych rodzin – mówi Andrzej Gutowski, Dyrektor
Sprzedaży i Marketingu Ronson Development. – Jakość projektu Kamienica
Jeżyce potwierdzili sami Poznaniacy, którzy w głosowaniu na najlepszą inwestycję w
stolicy Wielkopolski przyznali naszemu osiedlu drugą nagrodę. To bardzo duże
wyróżnienie, które utwierdziło nas w przekonaniu, że w naszych działaniach
będziemy dalej konsekwentnie stawiać na Poznań – dodaje.
Kamienica Jeżyce położona jest przy ul. Kościelnej cieszącej się dużą popularnością
dzięki bogatej infrastrukturze. Znaleźć tam można modne i znane w Poznaniu
restauracje, pizzerie, jak również jedną z najlepszych lodziarni w mieście. Osiedle
zlokalizowane jest niedaleko historycznego Rynku Jeżyckiego, w odległości zaledwie
5 minut od Parku Sołeckiego. To właśnie tam znajduje się specjalnie zaprojektowana
łąka do gier i zabaw, z której chętnie korzystają najmłodsi. W pobliżu Kamienicy
Jeżyce zlokalizowane jest także przedszkole, kino i teatr, a także Centrum Kultury
Zamek, w którym odbywają się liczne wydarzenia o charakterze teatralno-filmowym.
Osiedle Kamienica Jeżyce liczy w ramach dwóch etapów 295 lokali. W ramach
właśnie zakończonego pierwszego etapu powstało 144 mieszkań, z czego ponad
90% zostało sprzedanych jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. W
ofercie wciąż dostępne są mieszkania trzy i czteropokojowe o powierzchni od 59 do
113 m2. Osiedle zostało zaprojektowane w wysokim standardzie, z dbałością o detale
i zachowaniem zasad funkcjonalności. Zakończenie drugiego etapu Kamienicy
Jeżyce planowane jest na I kwartał 2017 r.
Ronson stawia na Poznań
Dotychczas Ronson Development zrealizował w stolicy Wielkopolski pięć inwestycji z
ponad 560 lokalami. Spółka zakończyła ubiegły rok z najlepszym w historii wynikiem
sprzedaży, z czego aż jedna czwarta, czyli 225 lokali przypadała na rynek poznański.
Ronson konsekwentnie poszukuje działek w Poznaniu z przeznaczeniem pod kolejne
inwestycje.
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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.

