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Informacja prasowa: 07.02.2014r. 

Udany początek roku dla Grupy Inpro  

Grupa Kapitałowa Inpro w styczniu br. zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą jako 

ilość podpisanych umów przedwstępnych netto) na poziomie 39 umów.  

Jest to ponad dwukrotnie więcej niż w pierwszym miesiącu 2013 roku, kiedy Grupa 

podpisała 19 umów przedwstępnych netto. 

“Wzrost PKB, niskie stopy procentowe wpływają pozytywnie i pobudzają popyt na rynku 

deweloperskim. Kredyty hipoteczne są dużo bardziej realne do otrzymania, a ich oprocentowanie 

niższe. Zainteresowanie nowymi mieszkaniami można zauważyć zarówno u klientów chcących 

kupić mieszkanie na własne potrzeby, skorzystać z programu dopłat MdM, jak również 

inwestorów, którzy kupują lokale jako lokata kapitału”. - powiedział Rafał Zdebski, Dyrektor 

handlowy Inpro S.A. 

 

Grupa Inpro w styczniu br., podpisując 39 umów netto (45 umów brutto), osiągnęła o 105% 

wyższą sprzedaż w porównaniu do stycznia 2013 roku. Satysfakcjonujący wynik osiągnęła 

również Spółka Inpro,  sprzedając w pierwszym miesiącu br. łącznie 32 mieszkania i domy netto  

(w rozumieniu umów przedwstępnych), czyli o ponad 78 proc. więcej niż w analogicznym 

miesiącu roku poprzedniego. 

Ilość podpisanych umów przedwstępnych brutto w styczniu 2013 i 2014 r. 
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*** 

Firma Inpro powstała w 1987 roku. Jest jedną z najbardziej uznanych i liczących się firm deweloperskich 

działających na rynku trójmiejskim. W swojej ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania  

o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele 

apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. Inpro kładzie nacisk przede wszystkim na doskonałe 

lokalizacje swoich inwestycji oraz wysoką jakość wykonania, dzięki czemu od wielu lat zajmuje wysokie miejsce w 

pierwszej piątce firm deweloperskich na rynku trójmiejskim. Grupa Inpro posiada wykwalifikowaną kadrę budowlaną. 

Firma szczególną uwagę przykłada do stosowania nowoczesnych technologii oraz nowatorskich rozwiązań technicznych i 

organizacyjnych. Inpro jest również w czołówce pod względem liczby sprzedanych lokali dzięki odpowiedniemu 

dopasowaniu oferty do wymagań klientów. 
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