
 

 

Bielsko-Biała, 21 kwietnia 2022 r. 

Dzień Otwarty w Grupie Murapol: porozmawiaj na temat oferty mieszkań oraz 

kredytów hipotecznych 

Grupa Murapol, jeden z wiodących deweloperów mieszkaniowych w Polsce, zaprasza na 

Ogólnopolski Dzień Otwarty, który odbędzie się już 23 kwietnia w 15 miastach w Polsce. W 

najbliższą sobotę, odwiedzający biura sprzedaży dewelopera będą mogli porozmawiać 

nie tylko nt. aktualnej oferty mieszkaniowej, ale również kredytów hipotecznych. Biura 

czynne będą w tym dniu od 9:00 do 17:00. 

Zakup mieszkania, w tym finansowany kredytem hipotecznym, to zobowiązanie na długie lata, 

dlatego do tak ważnej decyzji trzeba się odpowiednio przygotować. Grupa Murapol, 

wspierając klientów w tych trudnych decyzjach, organizuje Ogólnopolski Dzień Otwarty. 

Odwiedzający tego dnia biura sprzedaży będą mieli okazję porozmawiać nt. aktualnej oferty 

mieszkań dewelopera, w tym promocji kwietniowej. Wybierając lokal z limitowanej puli 350 

mieszkań z pakietami bonusów, można otrzymać w cenie lokalu rabat, nawet dwa miejsca 

postojowe, smart home w wersji premium oraz ubezpieczenie od utraty stałego źródła 

dochodu albo pobytu w szpitalu. W ten sposób można oszczędzić nawet 108 tys. zł. 

Promocyjną listę mieszkań w swoim mieście można zamówić już dzisiaj. Wystarczy wypełnić 

formularz na dedykowanej promocji stronie internetowej dewelopera, a następnie na podany 

adres e-mail otrzymać ww. wykaz mieszkań. 

Gdy mieszkanie zostanie już wybrane, w biurze sprzedaży Grupy Murapol podczas Dnia 

Otwartego można skorzystać ze wsparcia ekspertów finansowych, którzy przedstawią możliwe 

formy kredytu hipotecznego, w tym ze stałym oprocentowaniem. 

- Mieszkaniowe Dni Otwarte to spotkania z klientami, które na stałe wpisały się w kalendarz 

naszych akcji specjalnych. W bieżącym miesiącu, dodatkowo zaprosiliśmy do naszych biur 

sprzedaży ekspertów finansowych, którzy wesprą naszych klientów w decyzjach kredytowych. 

Obecna sytuacja makroekonomiczna sprawiła, że dłużne finansowanie zakupu mieszkań jest 

nie tylko mniej dostępne, ale również droższe. Dlatego chcemy przybliżyć naszym klientom 

ekspercką wiedzę na ten temat. – mówi Łukasz Tekieli, dyrektor ds. sprzedaży w Grupie 

Murapol.  
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Nowoczesne rozwiązania w pakiecie  

Aktualna oferta Grupy Murapol obejmuje 2,7 tys. lokali w 22 inwestycjach w 15 miastach, tj. w 

Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Siewierzu, 

Sosnowcu, Toruniu, Tychach, Warszawie, Wieliczce i Wrocławiu. W standardzie każdego 

mieszkania znajduje się pakiet antysmogowy, czyli system nowoczesnych filtrów, chroniący 

przed zanieczyszczonym powietrzem oraz pyłkami, grzybami i kurzem. Inwestycje wyposażone 

są również w technologię Home Management System, umożliwiającą montowanie w 

mieszkaniach rozwiązań smart home. Dzięki stałej kontroli mediów, zapewnionej przez system 

inteligentnego domu, ich oszczędność w ciągu roku sięga nawet blisko 30%. Te i inne 

rozwiązania oferowane w inwestycjach dewelopera również zostaną dokładnie omówione 

przez doradców klienta w czasie Mieszkaniowego Dnia Otwartego.  

____________________ 

Grupa Murapol to jeden z najbardziej doświadczonych i największych deweloperów mieszkaniowych 

w Polsce pod względem liczby sprzedanych mieszkań oraz mieszkań przekazanych klientom. Od 

początku swojej działalności w 2001 r. Grupa Murapol zrealizowała 71 wieloetapowych inwestycji 

nieruchomościowych, w których powstało 340 budynków z 21,4 tys. lokali zamieszkałymi przez ok 64 tys. 

osób.  

Wyróżnikiem Grupy jest najbardziej zdywersyfikowana wśród deweloperów mapa inwestycji. Na koniec 

marca 2022 GK Murapol była obecna w 16 miastach, zarówno na największych rynkach mieszkaniowych 

w Polsce, w tym w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście czy aglomeracji śląskiej, jak również w 

miastach regionalnych, takich jak Bydgoszcz i Toruń.  

Od I kwartału 2020 r. większościowym akcjonariuszem Murapolu jest AEREF V PL Investment S.à r.l. – spółka 

należąca do funduszy zarządzanych przez Ares Management Corporation, wiodącego globalnego 

menedżera w obszarze inwestycji alternatywnych, specjalizującego się w finansowaniu dłużnym, private 

equity i nieruchomościach, któremu doradza Griffin Real Estate. 

W 2021 r. Grupa Murapol uruchomiła nową linię biznesową, polegającą na budowie lokali z 

przeznaczeniem na rzecz instytucjonalnego wynajmu, realizowaną w ramach współpracy nawiązanej ze 

swoim znaczącym akcjonariuszem. 

Grupa Murapol posiada zintegrowany model biznesowy, zakładający koncentrację wewnątrz 

organizacji wszystkich kompetencji niezbędnych do realizacji projektów nieruchomościowych – od 

pozyskiwania gruntów, przez projektowanie architektoniczne i inżynieryjne, budżetowanie inwestycji, 

zakupy materiałów budowlanych i generalne wykonawstwo, po działania marketingowe i sprzedażowe. 

Murapol, wdrażając strategię zrównoważonego rozwoju, włącza do swojej działalności inicjatywy 

związane z ochroną środowiska, kwestiami społecznymi oraz zagadnieniami ładu korporacyjnego (ESG). 

Grupa stara się optymalizować zużycie surowców, wykorzystuje nowe technologie i wdraża 

energooszczędne rozwiązania. Firma angażuje się także w różne formy działalności społecznej, 

charytatywnej czy sportowej, wspierając zarówno sport profesjonalny, jak i projekty propagujące 

aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży.  
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Murapol został wielokrotnie doceniony za swoją działalność deweloperską, otrzymując m.in. w obszarze 

zielonego budownictwa nagrodę Leading Green Building Development w konkursie CIJ Awards, 

Housemarket Silesia Awards w kategoriach Osiedle przyjazne rodzinie oraz Osiedle mieszkaniowe. W 2021 

roku Grupa zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Deweloperów Mieszkaniowych, 

organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną. Spółka jest także laureatem konkursu Laur Klienta 2022, 

w kategorii ekologiczne strategie w biznesie. 

Kontakt: 

Małgorzata Gaborek  |  Dyrektor ds. Public Relations 

E: malgorzata.gaborek@murapol.pl  | M: 510 896 877 
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