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Bielsko-Biała, 25 stycznia 2023 r. 

Grupa Murapol zaprasza na Mieszkaniowy Dzień Otwarty 

W najbliższą sobotę, 28 stycznia, ogólnopolski deweloper organizuje w swoich biurach 

sprzedaży, pierwszy w tym roku, Mieszkaniowy Dzień Otwarty. Doradcy będą do 

dyspozycji odwiedzających od godz. 9:00 do 14:00. Dla kogo dedykowane jest to 

cykliczne wydarzenie? 

Mieszkaniowy Dzień Otwarty to ceniona przez klientów Grupy Murapol forma wsparcia w 

podejmowaniu decyzji zakupowych. Osoby zastanawiające się nad zakupem lokalu mogą 

podczas takich sobotnich spotkań z doradcami uzyskać szczegółowe informacje na temat 

interesujących ich inwestycji. Ale to nie wszystko. Mieszkaniowy Dzień Otwarty to także okazja 

do porozmawiania o aktualnych ofertach promocyjnych, a tych u dewelopera nie brakuje.  

- W Nowym Roku warto postawić na spełnianie swoich marzeń. Dla osób, których marzeniem 

jest zakup własnego M, przygotowaliśmy styczniową promocję, w której oferujemy 285 lokali z 

atrakcyjnymi pakietami bonusów. Wybierając mieszkanie objęte noworoczną promocją 

można zaoszczędzić nawet 220 tys. zł! Co ważne, inwestycje Grupy Murapol znajdują się w 

pożądanych lokalizacjach z rozwiniętą lub sukcesywnie rozwijaną infrastrukturą miejską. W 

pobliżu naszych osiedli można znaleźć liczne punkty handlowo-usługowe, miejskie zieleńce, 

przedszkola, szkoły i uczelnie wyższe. Sąsiedztwo ośrodków akademickich jest ogromnym 

atutem każdej nieruchomości deweloperskiej – lokale w takich miejscach zawsze będzie 

pożądane przez studentów. Dostarczamy kompaktowe i funkcjonalne mieszkania w 

segmencie popularnym i popularnym premium i to one wybierane są z naszej oferty zarówno 

przez klientów kupujących na własne cele mieszkaniowe, jak i inwestycyjnych, szczególnie w 

czasach wysokiej inflacji. Mieszkaniowy Dzień Otwarty to zatem idealny moment, by spotkać 

się z naszymi doradcami, którzy chętnie przedstawią najkorzystniejsze opcje i pomogą w 

wyborze nowego lokalu – mówi Łukasz Tekieli, dyrektor ds. sprzedaży w Grupie Murapol. 

Doradcy będą czekać na klientów tradycyjnie od godz. 9:00 do 14:00 w biurach sprzedaży w 

Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Siewierzu, Sosnowcu, Toruniu, 

Tychach, Warszawie, Wieliczce i we Wrocławiu.  

Co ważne, w standardzie mieszkań oferowanych przez dewelopera 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, oszczędności na rachunkach za energię sięgają nawet 

blisko 30%. 
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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 78 wieloetapowych inwestycji 

nieruchomościowych, w których powstało 380 budynków z ponad 24,7 tys. lokali zamieszkałymi przez ok. 

74,1 tys. osób. GK Murapol od początku swej działalności była obecna w 18 miastach w Polsce. 

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

2022 GK Murapol oferowała mieszkania w 13 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. wiodącym inwestorem Murapolu jest AEREF V PL Investment S.à r.l. – spółka należąca 

do funduszy zarządzanych przez Ares Management Corporation, globalnego menedżera w obszarze 

inwestycji alternatywnych, specjalizującego się w finansowaniu dłużnym, private equity  

i nieruchomościach, któremu doradza Griffin Capital Partners. 

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

z przeznaczeniem na rzecz instytucjonalnego wynajmu (PRS), realizowaną w ramach współpracy 

nawiązanej ze swoim wiodącym inwestorem. 

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 2022 

roku, trzeci rok z rzędu, 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. 
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