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Dobry rok dla Grupy INPRO 

Grupa Kapitałowa INPRO, jeden z czołowych trójmiejskich deweloperów notowany  

na GPW w Warszawie, podsumowała wyniki sprzedaży na koniec 2017 roku.  

Od stycznia do grudnia ubiegłego roku Grupa zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą 

jako ilość podpisanych umów przedwstępnych netto) na poziomie 739 umów, co 

stanowi wzrost o 90% w porównaniu do roku ubiegłego. Łącznie przekazano 433 

mieszkania i domy. 

 

Dobre wyniki Grupy wynikają z większej oferty lokali w sprzedaży oraz dużej popularności 

inwestycji dewelopera. Przedsprzedaż Grupy w 2017 roku wzrosła aż o 90% w porównaniu do 

roku poprzedniego i wyniosła 739 umów. Nieznacznie zmniejszyła się liczba przekazanych lokali. 

W 2017 roku przekazano łącznie 433 mieszkań i domów, podczas gdy w roku poprzednim 

przekazano 463 sztuki. Spółka INPRO S.A. zrealizowała przedsprzedaż netto na poziomie 493 

lokali (w porównaniu do 262 sztuk w 2016 roku). 

 

„Poprawa poziomu przedsprzedaży wynika z jednej strony z większej oferty lokali w sprzedaży w 

2017 roku w porównaniu do 2016 roku, a z drugiej strony ze wzrostu zainteresowania klientów 

ofertą spółki, w tym inwestycjami, które z naszej obserwacji cieszą się obecnie największą 



 

popularnością tj. Kwartał Uniwersytecki II etap, Optima etap I oraz Harmonia Oliwska I i II etap, 

Osiedle Leszczynowy Staw. Należy także zwrócić uwagę na niski poziom bazy porównawczej, 

czyli poziom przedsprzedaży w 2016 roku” – zauważa Rafał Zdebski, Dyrektor handlowy w INPRO 

S.A. 

 

W samym IV kwartale 2017 roku Grupa INPRO podpisała 252 umowy, czyli o 142 % więcej niż w 

analogicznym okresie roku poprzedniego. Sama Spółka INPRO w okresie od października  

do grudnia ubr. podpisała 158 umów. Grupa INPRO w ostatnich trzech miesiącach 2017 roku 

wydała 242 mieszkania i domy – jest to najlepszy kwartał Grupy pod względem wydań. 

Najwięcej lokali wydano w grudniu. 

 

 
 

*** 

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. Do Grupy INPRO należą również: DOMESTA (działalność deweloperska), inBet 

(produkcja elementów betonowych, żelbetonowych i stalowych), Dom Zdrojowy  i  Hotel Mikołajki (działalność hotelowa), 

Isa (instalacje sanitarne wewnętrzne) oraz  SML  (aranżacje i wykończenie wnętrz) 

 

Dodatkowych informacji udzielają: 

Tauber Promotion 

 

Mariusz Skowronek 

tel. 22 833 35 02 w. 101,  

mobile: 698 612 866 

mskowronek@tauber.com.pl 
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