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Zapraszamy na gdyńską edycję Targów Mieszkaniowych Nowy DOM Nowe MIESZKANIE,
które odbędą się

w dniach 2-3 września w hali GDYNIA ARENA.

 

Własne mieszkanie... o jakim metrażu, „pod klucz” czy w stanie deweloperskim, a może z rynku
wtórnego, na którym piętrze, za gotówkę czy na kredyt. Może w celach inwestycyjnych a może na
wynajem? Z całą pewnością znalezienie odpowiedzi na te pytania ułatwi bezpośrednia rozmowa z
przedstawicielami banków i pośredników kredytowych, deweloperami czy agencjami nieruchomości
na kolejnej już wrześniowej edycji targów Nowy DOM Nowe MIESZKANIE. Sytuacja na rynku
nieruchomościowym jest przychylna do zakupów. Oferta deweloperów jest bardzo duża co idzie w
parze z tym, że będą chcieli wyróżnić swoją ofertę choćby rabatem czy unikalnym dodatkiem dla
przyszłych inwestorów. Zdolności przeciętnego Kowalskiego do zaciągnięcia kredytu hipotecznego
są równie dobre co w roku ubiegłym, więc nic nie stoi na przeszkodzie do udanego zakupu
wymarzonego „M”..

Pierwsze Targi Nowy DOM Nowe MIESZKANIE tuż po wakacjach to okazja do zapoznania się z
najnowszymi inwestycjami mieszkaniowymi zlokalizowanymi na terenie Trójmiasta i okolic, a także
sposobność do uzyskania informacji o aktualnych warunkach kredytowych i programach
pomocowych państwa skierowanych do młodych.

 

Nieustająco tak jak i w ubiegłym roku Targi Mieszkaniowe Murator EXPO są niezastąpionym
źródłem informacji o rynku mieszkaniowym, oferują kompleksowy przegląd oferty domów i mieszkań
– nowych i „z drugiej ręki", są także okazją do uzyskania wiedzy o aktualnych warunkach
kredytowych. A wiedza ta przyda się bezdyskusyjnie, gdyż od stycznia 2017 r. kredytobiorca musi,
zgodnie z decyzją KNF, mieć co najmniej 20% wkładu własnego na kupowane mieszkanie. Warto
więc odwiedzić Targi, wybrać mieszkanie i rozpocząć procedurę kredytową. Na targach
zainteresowani mogą zbadać swoją zdolność kredytową i dowiedzieć się gdzie i jak otrzymać kredyt
„szyty na miarę”. Targi Nowy DOM Nowe MIESZKANIE w jednym miejscu i czasie gwarantują
dostęp do aktualnej oferty mieszkań i niezbędnej wiedzy potrzebnej przy bezpiecznym zakupie
własnego M. Ekspozycję wystawców dopełnia bogaty program edukacyjny i rozbudowane Centrum
Porad, w którym goście mogą korzystać z indywidualnych, bezpłatnych konsultacji. Na
zainteresowanych czekają niezależni eksperci służący radą i pomocą w podjęciu właściwej decyzji o



zakupie nowego lokum z dziedziny m.in.: prawa, finansów, podatków oraz aranżacji wnętrz i
architektury. W trakcie wykładów nie brakuje dużej porcji wiedzy z zakresu finansowania inwestycji:
zainteresowani poznają kredyty hipoteczne od kuchni, a także fakty i mity na ich temat, dowiadują
się także, od czego zależy wartość zabezpieczenia kredytu. Szczególnej uwadze polecane są
spotkania pod hasłem: „Kredyt Hipoteczny – Krok po kroku” oraz debatę prowadzoną przez Marka
Wielgo poświęconą nowemu programowi MIESZKANIE PLUS, który szykowany jest przez państwo.

 

W tym roku, po raz pierwszy, w ramach partnerskiej współpracy z Miastem Gdynia równolegle z
Targami odbywa się, pod egidą Towarzystwa Urbanistów Polskich, konferencja „Mieszkanie –
Osiedle – Miasto. Zespoły mieszkaniowe we współczesnych strukturach miejskich”. Planowanie
przestrzeni miejskich, a szczególnie wpisywanie osiedli mieszkaniowych w istniejącą tkankę miasta
jest niezwykle ważne, dla jakości życia mieszkańców, dla klimatu i atmosfery miasta. Targowe debaty
rozpocznie dyskurs pod hasłem: „Budować dla ludzi, wzbogacać miasto na przykładzie najlepszych
gdyńskich inwestycji”.
 

WSTĘP NA TARGI BEZPŁATNY

2-3 września (sobota-niedziela) w godzinach: 10.00-17.00

Gdynia ARENA, ul. Kazimierza Górskiego 8, 81-980 Gdynia

 

odwiedzający otrzymają m.in.: mapy inwestycji mieszkaniowych w aglomeracji, katalog targowy z
obszernym działem prezentującym inwestycje mieszkaniowe realizowane na terenie Trójmiasta i
okolic, dokładne informacje o lokalizacji, cenie, metrażu, terminie zakończenia budowy, kontakt do
biura sprzedaży i wizualizację budynku oraz magazyn wnętrzarski Wydawnictwa Murator.

Organizator
Murator

http://www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/2282

