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Bielsko-Biała, 22 sierpnia 2022 r. 

299 okazji mieszkaniowych na pożegnanie lata w 14 miastach. Przyjdź na Dzień 

Otwarty i sprawdź, co możesz zyskać! 

Wszystko co dobre szybko się kończy – dotyczy to również sezonu wakacyjnego. By choć 

trochę osłodzić rzeczywistość i pożegnać lato z uśmiechem Grupa Murapol przygotowała 

specjalną kampanię promocyjną dla klientów kupujących mieszkanie na własne 

potrzeby, w której można zaoszczędzić nawet 154 tys. zł! Jeden z czołowych polskich 

deweloperów oferuje paczkę 299 lokali z atrakcyjnymi pakietami bonusów. Co można 

zyskać wybierając mieszkanie z puli objętej promocją? 

Po pierwszej sierpniowej kampanii Grupy Murapol skierowanej do klientów inwestycyjnych 

nadszedł czas na kolejną – tym razem promocja obejmuje 299 lokali w 21 inwestycjach 

dewelopera, zlokalizowanych w: Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, 

Łodzi, Poznaniu, Siewierzu, Sosnowcu, Toruniu, Tychach, Warszawie, Wieliczce i we Wrocławiu.    

Największy pakiet bonusów ma wartość sięgającą 154 tys. zł. W ramach tego można zyskać 

m.in.: rabat w cenie mieszkania, smart home, a w wybranych lokalach nawet dwa miejsca 

postojowe w hali garażowej lub naziemne oraz ubezpieczenie od utraty źródła stałego 

dochodu czy pobytu w szpitalu.  

Atutem inwestycji Grupy Murapol jest wykorzystanie eko rozwiązań i zielonej energii. System 

smart home instalowany w budynkach to nowoczesna technologia automatyki mieszkaniowej, 

umożliwiająca zarządzanie oświetleniem, zaworami wody, energią i ogrzewaniem. 

Optymalizacja zużycia mediów i ich kontrola to niewątpliwe atuty dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i oszczędności w domowym budżecie. W standardzie każdego lokalu 

wdrożony jest także pakiet antysmogowy. Zaawansowany układ filtrów ze specjalną 

membraną z nanowłókien zatrzymuje najmniejsze stałe i ciekłe cząsteczki, dzięki czemu każde 

mieszkanie ma zapewnioną ochronę przed smogiem, kurzem, alergenami, a nawet owadami. 

Na terenie wybranych osiedli Grupy Murapol dostępne będą także stacje ładowania 

samochodów elektrycznych czy stojaki rowerowe.  

Co ważne, w sobotę, 27 sierpnia, deweloper organizuje w biurach sprzedaży Mieszkaniowy 

Dzień Otwarty we wszystkich 14 miastach, w których obecnie realizuje inwestycje. Doradcy 

będą do dyspozycji klientów od godziny 9:00 do 14:00. 

- Decyzja o zakupie mieszkania w dobie wysokich stóp procentowych kredytów hipotecznych 

powinna być przemyślana i skonsultowana z profesjonalistami z długoletnim doświadczeniem 
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na rynku nieruchomości. Dajemy klientom taką możliwość właśnie podczas Mieszkaniowego 

Dnia Otwartego, organizowanego cyklicznie w biurach sprzedaży Grupy Murapol. Nasi 

doradcy chętnie przedstawią najkorzystniejsze opcje i pomogą w wyborze wymarzonego M. 

Nasza aktualna oferta specjalna to spory wybór lokali pod względem lokalizacji, układu, 

pakietów bonusów oraz innych udogodnień. Niezależnie od tego czy klient kupuje mieszkanie 

na własne potrzeby bądź w celach inwestycyjnych, warto wybrać uznanego dewelopera, 

któremu zaufały tysiące klientów. – mówi Łukasz Tekieli, dyrektor ds. sprzedaży w Grupie 

Murapol.  

Aby poznać pulę lokali objętych promocją w swoim mieście wystarczy wejść na stronę 

internetową dedykowaną kampanii i wypełnić formularz kontaktowy. Wówczas na wskazany 

adres e-mail deweloper prześle ofertę promocyjną wraz ze wskazaniem wysokości 

oszczędności. 

____________________ 

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 74 wieloetapowe inwestycje 

nieruchomościowe, w których powstało 353 budynki z 22,5 tys. lokali zamieszkałymi przez ok. 67,5 tys. osób.  

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

czerwca 2022 GK Murapol była obecna w 15 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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