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Bielsko-Biała, 8 czerwca 2022 r. 

207 gotowych do odbioru mieszkań z bonusami w 10 miastach! Rusza kolejna 

akcja promocyjna w Grupie Murapol  

Jeden z czołowych polskich deweloperów w ramach swojej najnowszej kampanii „207 

gotowych do odbioru mieszkań z bonusami”, stawia przed klientami paczkę lokali z 

atrakcyjnymi pakietami korzyści. Warto podkreślić, że pula obejmuje nieruchomości 

gotowe do odbioru zaraz po zakupie oraz te, których budowa zostanie ukończona do 

końca 2022 roku. Kupując mieszkanie teraz można zaoszczędzić nawet 100 tys. zł! 

Zapraszamy do lektury. 

Tym razem promocyjna oferta, w której deweloper oferuje lokale z bonusami, dostępna jest w 

10 miastach na terenie całej Polski: Gdyni, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, 

Siewierzu, Toruniu, Warszawie, Wieliczce oraz Wrocławiu.  

- Obecna sytuacja makroekonomiczna, a zwłaszcza ograniczenie dostępności kredytów 

hipotecznych jako skutku rosnących stóp procentowych, spowodowała obserwowalny wzrost 

udziału klientów inwestycyjnych, czy też gotówkowych wobec klientów finansujących się 

kredytem przy zakupie nieruchomości. Dostrzegając ten trend rozpoczynamy promocję 

skierowaną właśnie do tych klientów, którzy szukają atrakcyjnych form lokowania swoich 

oszczędności w mieszkaniach, osób, które chcą przy tym chronić wartość swojego kapitału 

przed wysoką inflacją. Nie oznacza to, że nie będą mogli z niej skorzystać klienci posiłkujący się 

w zakupie kredytem bankowym, których zawsze chętnie zapraszamy do naszych biur 

sprzedaży oferując dodatkowo wsparcie doradców finansowych. Specjalną akcją 

obejmujemy 207 mieszkań gotowych do odbioru zaraz po zakupie oraz takich, których budowa 

zakończy się do końca 2022 roku. Do każdego z nich dodajemy pakiet bonusów o wartości 

sięgającej nawet 100 tys. zł. Może on składać się z rabatu w cenie, nawet dwóch miejsc 

postojowych w cenie lokalu, systemu inteligentnego domu smart home w wersji premium oraz 

ubezpieczenia od utraty stałego źródła dochodu albo pobytu w szpitalu. Promocyjna pula 

lokali dostępna jest w 10 miastach, w których działamy w 13 inwestycjach z naszej aktualnej 

oferty. Można z niej skorzystać do końca miesiąca. – mówi dr Iwona Sroka, członek Zarządu 

Murapol SA.  

W standardzie każdego mieszkania deweloper oferuje filtry antysmogowe, które zapewniają 

czyste powietrze wewnątrz pomieszczeń. To rozwiązanie daje poczucie komfortu mieszkańcom 

inwestycji niezależnie od pory roku i jakości powietrza na zewnątrz. Technologia smart home 

pozwala korzystać z funkcjonalności inteligentnego mieszkania. Jej użytkownicy mogą za 

pomocą telefonu czy tabletu sterować urządzeniami elektrycznymi, zaworami wody czy 

ogrzewaniem z dowolnego miejsca na świecie. To rozwiązanie gwarantuje nie tylko komfort i 
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wygodę, ale również realne oszczędności. Dzięki smart home mieszkańcy mogą obniżyć 

zużycie wody nawet do 30% w skali roku. 

- Ponadto, nieprzerwanie zapraszamy wszystkich klientów oraz inne osoby do udziału w naszym 

programie referencyjnym, w ramach którego polecając mieszkanie z naszej oferty można 

otrzymać premię w wysokości nawet 5 tys. zł. Program ten z sukcesem prowadzimy już od kilku 

lat i skorzystało z niego już ponad pół tysiąca osób. – dodaje dr Iwona Sroka. 

Aby zamówić listę lokali z pakietami bonusów wystarczy wypełnić formularz kontaktowy na 

stronie internetowej dewelopera dedykowanej kampanii.  

____________________ 

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.  

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, 
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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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