
22 i 23 września 2007, TORWAR-Warszawa

oraz Targi PODŁOGI i POSADZKI

TARGI MIESZKANIOWE
Nowy DOM, Nowe MIESZKANIE
Jesień 2007

1

PODSUMOWANIE

Dziękujemy Państwu serdecznie za udział w Targach Mieszkaniowych Murator EXPO. Jest nam niezmiernie miło 
poinformować Państwa, że XVIII edycja Targów Nowy DOM, Nowe MIESZKANIE pod wieloma względami była 
wyjątkowa. W targach wzięła udział rekordowa liczba wystawców, co czyni Targi Mieszkaniowe Murator EXPO 
największą imprezą targową w Polsce dedykowaną rynkowi nieruchomości. Również promocja targów odbyła 
się na niespotykaną dotąd skalę. Dodatkowo podczas XVIII Targów Mieszkaniowych miały miejsce zupełnie nowe 
eventy, m.in.: Dni Hiszpańskie i Plebiscyt Publiczności na najpiękniejszą realizację architektoniczną ostatnich 
czterech lat.

W opinii zwiedzających Targi Nowy DOM, Nowe MIESZKANIE należały do bardzo udanych – z uwagi na bogatą i atrakcyjną 
ekspozycję, także dzięki wielowątkowemu programowi wydarzeń towarzyszących. Niewątpliwie tę pozytywną ocenę 
zawdzięczamy Państwa profesjonalizmowi: fachowemu przygotowaniu ekspozycji i kompetentnej obsłudze Klientów, 
także atmosferze, którą tworzą Państwo na targach. Za wsparcie dziękujemy Sponsorom, którymi byli: Dom Development 
oraz Acciona Nieruchomości. Dziękujemy ponadto wszystkim Osobom, Instytucjom, Firmom oraz Mediom, które 
przyjęły zaproszenie do współpracy przy przygotowaniu i promocji XVIII edycji Targów Mieszkaniowych Murator EXPO. 
Dziękujemy także Patronom Honorowym, wspierającym imprezę swym autorytetem, Prelegentom dzielącym się wiedzą 
podczas wykładów i dyskusji, także Doradcom z Centrum Bezpłatnych Porad.

Mamy nadzieję, że zakończone właśnie XVIII Targi Nowy DOM, Nowe MIESZKANIE okazały się atrakcyjne dla odwiedzających 
i wartościowe - z handlowego punktu widzenia – dla Wystawców i ich Kontrahentów. Niezmiernie miło nam w tym miejscu 
podzielić się z Państwem wynikami targów: liczba wystawców 226 oraz blisko siedem tysięcy zwiedzających targi. 

Wierzymy, że stworzyliśmy Państwu doskonałą okazję do prezentacji wśród właściwie wyselekcjonowanej publiczności. 
Z informacji uzyskanych w rozmowach z Wystawcami wiemy, że liczba  mieszkań i domów zakontraktowanych bądź 
sprzedanych bezpośrednio na targach była znacząca. Mamy więc nadzieję, że uczestnictwo w XVIII Jesiennych Targach 
Mieszkaniowych Nowy DOM, Nowe MIESZKANIE 2007 dało oczekiwane efekty handlowe jak i wizerunkowe. 
Dziękujemy Państwu za współtworzenie najważniejszej polskiej imprezy wystawienniczej dedykowanej nieruchomościom 
i kredytom mieszkaniowym.
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji 17 i 18 listopada na Torwarze.

Zespół ds. organizacji Targów Nowy DOM, Nowe MIESZKANIE
Murator EXPO
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GOŚCIE

 • Liczba gości sumarycznie   6 892 osoby *

Goście targów mieli możliwość zapoznać się z ofertą deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, pośredników oraz banków
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* dane dotyczące statystyk targowych są weryfikowane przez audytorów Polskiej Izby Przemysłu Targowego
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WYSTAWCY

 • Liczba wystawców – 226   

• Deweloperzy i spółdzielnie mieszkaniowe – 44% 
• Banki – 29%
• Pośrednictwo kredytowe – 9%   
• Agencje nieruchomości – 5%  
• Korporacje ubezpieczeniowe – 1%
• Inne (media, punkty doradcze, portale internetowe) – 12%

Przez stoiska targowe przewinęło się blisko 7 tys. osób

KAMPANIA PROMOCYJNA

Na podkreślenie zasługuje wyjątkowa - bogata i szeroko zakrojona - kampania promocyjna XVIII edycji Targów 
Mieszkaniowych Murator EXPO.
Jako jedyni na rynku, zadbaliśmy by Targi Mieszkaniowe Murator EXPO, promowane były na antenie TVN24 i TVP3 
za pośrednictwem kampanii spotowej.
Gościliśmy na Targach ekipy reporterskie stacji TVN24, TVN CNBC BIZNES, TVP1 oraz TV Biznes. Na ich antenach 
ukazało się sześć relacji reporterskich z Targów, m.in.: w programach „Nieruchomości” i „Bilans”(TVN24), „Marketing 
i PR” (TVN CNBC BIZNES), w „Wydarzeniach Dnia” (TVP3), w programie „Nieruchomości” (TVP 1) oraz w magazynie 
„Ruch w Nieruchomościach” (TV Biznes). 
Ukazało się siedem dodatków prasowych poświęconych imprezie, m.in.: na łamach WPROST, Rzeczpospolitej, 
Metra oraz dwa dodatki w Gazecie Wyborczej. 
Kampania reklamowa Targów w radio objęła aż siedem rozgłośni, w tym autorski program na antenie „Antyradia”. 
Patronat internetowy nad Targami objął portal Onet.pl, a impreza promowana była ponadto w 19 innych 

portalach. 

Prasa (reklamy, dodatki targowe, teksty redakcyjne, konkursy): Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Dziennik, Gazeta 
Prawna, Wprost, Życie Warszawy, Parkiet – Gazeta Giełdy, Metro, Echo Miasta, Murator, Dobre Wnętrze, M jak Mieszkanie, 
Zbuduj Dom, Oferta, Super Express, Kurier Warszawski, Pasmo, Mieszkaniec, Passa, Kurier Południowy, Warszawski Kurier 
Nieruchomości, Urbanista, Nieruchomości Bezpośrednio, Quality News
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Życie Warszawy, 21.09. 2007 r.

Radio (spoty reklamowe, konkursy, dystrybucja zaproszeń, informacje redakcyjne o targach): ANTYRADIO, Pogoda 
– Złote Przeboje, ESKA, Kolor, PIN, TOK FM, WaWa, Radio dla Ciebie, VOX
Telewizja (spoty, programy, relacje reporterskie): TVN24 – 100 spotów (10 sek.) oraz 10 spotów (30 sek.),TVN 24 Program 
„Nieruchomości” (22.09, godz.14.45, 23.09, godz. 14.45), TVN24 Bilans, TVN CNBC Biznes, Marketing i PR, TVP 3 – 15 
spotów (15 sek.), TVP 3 - Wydarzenia Dnia (22.09, godz. 18.15)
Reklama zewnętrzna (100 wielkoformatowych plakatów rozmieszczonych na terenie Warszawy i okolic: tablice 
o wymiarze standardowym - 5x2m)
Internet (bannery, informacje tekstowe, newslettery): www.budnet.pl, www.citydom24.pl, www.dom.gratka.pl, 
www.emieszkania.com.pl, www.e-projektydomow.pl, www.ign.net, www.ign.org.pl, www.imeble.pl, www.kobiety.pl, 
www.krn.pl, www.m2m.pl, www.mamdom.pl, www.maluchy.pl, www.money.pl, www.oferty.net, www.onet.pl, 
www.salon.pl 

SCANY WYBRANYCH PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH PROMOCJI TARGÓW
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Rzeczpospolita, 21.09. 2007 r.
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Dziennik, 21.09. 2007 r. Metro, 20.09. 2007 r.

Rzeczpospolita, 21.09. 2007 r. Rzeczpospolita, 17.09. 2007 r.



22 i 23 września 2007, TORWAR-Warszawa

oraz Targi PODŁOGI i POSADZKI

TARGI MIESZKANIOWE
Nowy DOM, Nowe MIESZKANIE
Jesień 2007

6

Wprost, 17.09. 2007 r.

Pasmo, 19.09. 2007 r. Oferta , 19.09. 2007 r.

Gazeta Wyborcza, 21.09. 2007 r.
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Wprost, 17.09. 2007 r.
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oferty.net gratka.pl

onet.pl onet.pl

kobiety.pl m2m.pl
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PRINT SCRN Z WYBRANYCH PORTALI INTERNETOWYCH
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WYKŁADY, SEMINARIA, DEBATY

SOBOTA – 22 września 2007 r.

godz. 11.00 – Uroczyste otwarcie Targów Mieszkaniowych (scena w holu głównym)

Sala A (II piętro)
godz. 11.00 – 12.00 
„Skutki wejścia w życie znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w korelacji z ustawą o własności 
lokali. Jak w spółdzielni powołać wspólnoty?”
Prowadzący: Genowefa Baziuk-Płaska – redaktor naczelna czasopisma „Mieszkanie i Wspólnota”

godz. 12.15 – 13.15 
„Na co zwrócić uwagę zaciągając kredyt mieszkaniowy?”
Prowadzący: Arkadiusz Bieńkowski – OPEN FINANCE

godz. 13.30 – 14.15 
„Jak wybrać dobrego pośrednika – zakup mieszkania na rynku wtórnym” 
Prowadzący: Janusz Lisiecki, Małgorzata Bar i Bohdan Chełmiński – Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie 
Nieruchomościami 

godz. 14.30 – 16.00
„Zakup nieruchomości wakacyjnej w Hiszpanii – rozsądna alternatywa, dobra inwestycja.” 
Prowadzący: przedstawiciele EMMERSON Nieruchomości i ich Goście

godz. 16.15 – 17.15
„Jak uniknąć błędów przy odbiorze mieszkania od dewelopera – techniczne wskazówki” 
Prowadzący: inż. Zbigniew Amanowicz – Inspektor Nadzoru Budowlanego, Centrum Techniczne Budownictwa – Wacetob

Sala C (II piętro)
godz. 11.00 – 11.45

„ABC oceny akustycznej oferty przy zakupie mieszkania” 

Podstawowe tezy: 
1. Zakres oceny jakości akustycznej mieszkania - narażenie na hałas zewnętrzny, wewnętrzny bytowy (od sąsiadów) 
i instalacyjny. 
2. Na co należy zwrócić uwagę przy analizowaniu, pod kątem akustycznym, oferty zakupu mieszkania u dewelopera 
i na rynku wtórnym. 
3. Co i jak powinien zagwarantować w umowie deweloper w zakresie jakości akustycznej oferowanego mieszkania. 
4. Jakie są możliwości sprawdzenia dotrzymania warunków umownych (w zakresie jakości akustycznej mieszkania) 
przy odbiorze mieszkania i jakich dokumentów w tym zakresie należałoby żądać od dewelopera.
Prowadzący: dr hab. inż. Barbara Szudrowicz – Zakład Akustyki ITB 

godz. 12.00 – 13.00 
„Sprzedaż, najem, darowizna – skutki podatkowe”
Prowadzący: Stella Brzeszczyńska – Kancelaria Doradztwa Prawnego i Podatkowego

godz. 13.15 – 14.45
„Rozwój sytuacji mieszkaniowej na rynku pierwotnym w Polsce” (ceny mieszkań, czy grozi nam załamanie rynku, 
sytuacja w ważniejszych miastach Polski) – panel dyskusyjny
Moderator: Krystyna Milewska – niezależny ekspert rynku nieruchomości 

9



22 i 23 września 2007, TORWAR-Warszawa

oraz Targi PODŁOGI i POSADZKI

TARGI MIESZKANIOWE
Nowy DOM, Nowe MIESZKANIE
Jesień 2007

godz. 15.00 – 16.00 
„Zakup nieruchomości na rynku pierwotnym”
Skuteczne przeniesienie własności nieruchomości według Kodeksu Cywilnego. 
Najważniejsze elementy umowy i ich funkcje w kształtowaniu bezpiecznej umowy (podmioty umowy, waloryzacje ceny, 
kary umowne, możliwości odstąpienia od umowy). Umowa przedwstępna tzw. umowa o wykonanie lokalu ze środków 
finansowych należących do inwestora. Niedozwolone postępowanie umowne”
Prowadzący: Karol Kapica – KAPICA NIERUCHOMOŚCI

godz. 16.15 – 17.15
„Jak bezpiecznie kupić mieszkanie w obecnej sytuacji na rynku nieruchomości” 
Prowadzący: Krystyna Milewska – niezależny ekspert rynku nieruchomości

NIEDZIELA – 23 września 2007 r.
Sala A (II piętro)
godz. 10.30 – 11.15
„Ryzyko zakupu mieszkania od dewelopera i sposoby jego minimalizacji. Czy można się zabezpieczyć przed 
konsekwencjami upadku dewelopera” 
Prowadzący: Zbigniew Rutkowski – korporacja SEDPOL 

godz. 11.30 – 12.30 
„Umowa rezerwacyjna, umowa przedwstępna, umowa deweloperska”
Prowadzący: Stella Brzeszczyńska – Kancelaria Doradztwa Prawnego i Podatkowego

godz. 12.40 – 13.40 
„ABC odbioru mieszkania”
Prowadzący: inż. Zbigniew Amanowicz – Inspektor Nadzoru Budowlanego, Centrum Techniczne Budownictwa – Wacetob.

godz. 13.50 – 15.15
„W jaki sposób rosnąca konkurencja pomiędzy deweloperami może wpłynąć na poprawę jakości oferty 
mieszkaniowej?”
Prowadzący: przedstawiciele EMMERSON Nieruchomości i ich Goście

godz. 15.25 – 16.25
„Zakup mieszkania w nowym budownictwie – świadoma decyzja czy kupowanie kota w worku (lokalizacja, 
wyposażenie techniczne budynku, przewidywane opłaty)”
Prowadzący: Anna Szwałek – niezależny ekspert rynku nieruchomości

Sala C (II piętro)
godz. 10.45 – 11.45
„Jak będzie się kształtował polski rynek nieruchomości w najbliższych latach?”
Porównanie zachowania polskiego i europejskiego rynku mieszkaniowego, czynniki odpowiadające za dynamikę i kierunki 
rozwoju. Analiza nie tylko zmian cenowych, ale także zależności między terenami miejskimi i wiejskimi oraz wpływ zmian 
infrastruktury budowlanej i sytuacji demograficznej kraju na zachowania ludzi przy podejmowaniu decyzji dotyczących 
zakupu nieruchomości.
Prowadzący: Tim Hill – polsko-angielski portal nieruchomości Mamdom.com 
Prezentacja przygotowana jest w języku angielskim na podstawie analizy faktów i obserwacji zachowań rynku 
mieszkaniowego w Polsce oraz kilkuletniego doświadczenia europejskiego rynku nieruchomości. Wykładowi towarzyszyć 
będzie multimedialna prezentacja w języku polskim. 

godz. 12.00 – 13.00 
„Na co zwrócić uwagę zaciągając kredyt mieszkaniowy?”
Prowadzący: Arkadiusz Bieńkowski – OPEN FINANCE
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godz. 13.10 – 14.40 
„Rozwój sytuacji mieszkaniowej na rynku wtórnym w Polsce”(ceny mieszkań, czy grozi nam załamanie rynku, 
sytuacja w ważniejszych miastach Polski) – panel dyskusyjny
Moderator: Marek Wielgo – dziennikarz Gazety Wyborczej

godz. 14.50 – 15.50
„Bezpieczny zakup nieruchomości na rynku wtórnym.”
Rękojmia Ksiąg Wieczystych – prawne znaczenie zapisów w Księgach Wieczystych. Stan prawny nieruchomości w oparciu 
o wyciągi z Ksiąg Wieczystych. Skuteczna umowa o przeniesienie własności nieruchomości. (treść i forma).”
Prowadzący: Karol Kapica – KAPICA NIERUCHOMOŚCI

godz. 16.00 – 17.00
„Jak się ustrzec przed nierzetelną firmą remontowo - budowlaną”
Prowadzący: Zbigniew Król – Centrum Techniczne Budownictwa – Wacetob

PROGRAM Targów PODŁOGI i POSADZKI

SOBOTA – 22 września

Sala B
godz. 11.15 – 12.30
„Posadzki z zastosowaniem kamienia naturalnego”
Prowadzący: Zbigniew Duliński „ASTIR” 

godz. 12.45 – 14.00
„Zasady doboru i łączenia podłogowych materiałów wykończeniowych (drewno, kamień, gres, terakota)” 
Prowadzący: arch. Jacek Tryc - J.TRYC WNĘTRZA

godz. 14.15 – 15.15
„Sposoby pielęgnacji podłóg drewnianych”
Prowadzący: Dariusz Turski – Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy

godz. 15.30 – 16.30
„Izolacje podłóg w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych”
Prowadzący: Tomasz Gill, Krystian Radosiński  – IZOCENTRUM, ICMarket.pl

godz. 16.45 – 17.30
„Wykorzystanie światła i cienia dla stworzenia właściwego klimatu wnętrza: ekspozycja barwy oraz struktury 
podłóg i posadzek”
Prowadzący: arch. Kinga Śliwa-Iskierko, Art&Design Studio Projektowe
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NIEDZIELA – 23 września
Sala B
godz. 11.00 – 12.00
„Parkieciarz. Podstawy wiedzy i praktyki zawodowej – zapowiedź ukazania się fachowego podręcznika”
Prowadzący: Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy

godz. 12.15 – 13.15
„Przegląd materiałów wykończenia podłóg (podłogi drewniane, ceramiczne, panele podłogowe) stosowanych 
w budownictwie mieszkaniowym – wady i zalety” 
Prowadzący: arch. Jacek Tryc - J.TRYC WNĘTRZA

godz. 13.30 – 14.30
„Praktyczne wskazówki do stosowania i wykonywania instalacji wodnego ogrzewania podłogowego” 
Prowadzący: Robert Skomorowski – PURMO

godz. 14.45 – 15.45
„Kształtowanie indywidualnego charakteru pomieszczeń w zależności od zastosowanego rodzaju posadzki”
Prowadzący: arch. Kinga Śliwa-Iskierko, Art&Design Studio Projektowe

Wykłady i prelekcje tradycyjnie cieszyły się ogromnym powodzeniem.

BEZPŁATNE PORADY

• KREDYTY MIESZKANIOWE (obiektywne informacje o wadach i zaletach ofert banków, pomoc w kompletowaniu 
dokumentów, sprawdzenie czy zakup mieszkania jest bezpieczny, dobór odpowiedniego systemu finansowania inwestycji 
w remont lub wykończenie mieszkania, kredyty konsolidacyjne – na mieszkanie i wykończenie, pożyczki hipoteczne) 
 
• WYCENA NIERUCHOMOŚCI – Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (www.pfva.com.pl)

• REMONT I BUDOWA DOMU –  malowanie, tapetowanie, montaż ścian kartonowo-gipsowych, sufitów podwieszanych, 
układanie paneli podłogowych i ściennych, instalacje elektryczne, instalacje wodno-kanalizacyjne i gazowe, ocieplanie 
poddaszy, docieplanie budynków – Usługi Remontowo-Budowlane, Brygada 102 (www.brygada102.pl)

• PODATKI (rozliczenia przy zakupie mieszkania, wykorzystanie ulg podatkowych) – Stella Brzeszczyńska, Kancelaria 
Doradztwa Prawnego i Podatkowego

• PRAWO (pomoc w sformułowaniu prawidłowej umowy o zakup mieszkania) – Karol Kapica, KAPICA NIERUCHOMOŚCI 

• PROJEKTY GOTOWE – Beata Kerntopf- Ślusarczyk, Wydawnictwo MURATOR
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• ARCHITEKTURA I STYLIZACJA WNĘTRZ (aranżacja wnętrz, dostosowanie do własnych potrzeb mieszkania od dewelopera, 
przebudowa mieszkania z rynku wtórnego) – Art&Design Studio Projektowe Kinga Śliwa-Iskierko (www.kingasliwa.pl)

• ARANŻACJA OŚWIETLENIA – oświetlenie domów i mieszkań – modne i funkcjonalne rozwiązania – Ewa Ostrowska, 
Katarzyna Pęgiel, ISTRAPOL (www.lights.com.pl)

• DORADZTWO W ZAKRESIE ARANŻACJI TKANIN (zasłony, firany i inne tkaniny we wnętrzu) – Ewa Młynczyk, MDecor-
studio (www.dekoracjeokien.pl)

• ARANŻACJA SZKŁA WE WNĘTRZACH – LUSTRA KRASOWSKI WOJCIECH (www.lustrakrasowski.com)

• ARANŻACJA ZIELENI (w mieszkaniu, ogrodzie, na balkonie i w przydomowym ogródku) – PROFLOWER-USŁUGI 
OGRODNICZE (www.proflower.pl)

• FENG-SHUI – Edyta Wittchen, Alatus (www.edytawittchen.pl)

• BUDOWA DOMÓW SZKIELETOWYCH – domy w technologii szkieletu drewnianego tzw. „technologii kanadyjskiej” – 
Adam Czajkowski, Nowy Konstancin (www.dom.konstancin.com)

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE I ATRAKCJE TARGOWE

Targi PODŁOGI i POSADZKI – I piętro
Równolegle z jesiennymi Targami Mieszkaniowymi odbywały się III Targi PODŁOGI i POSADZKI, w których udział wzięło 
blisko 30 firm. Swoje wyroby i usługi zaprezentowali m.in.: producenci i dystrybutorzy podłóg drewnianych (deski 
podłogowej, parkietu, z drewna krajowego oraz drewna egzotycznego i bambusowego), paneli podłogowych z laminatu 
oraz posadzek z kamienia naturalnego.

Konkurs targowy – Do wygrania wycieczka do dowolnego kraju

Fundator Nagrody:     

Główne zadanie konkursowe polegało na wytypowaniu prawidłowego kursu franka szwajcarskiego i dolara amerykańskiego, 
z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, na dzień 28 września br. według kursu NBP. Nagrodę otrzyma osoba, która 
poda prawidłową odpowiedź lub będzie najbliżej właściwej odpowiedzi. Zwycięzca tego konkursu będzie miał możliwość 
spędzenia kilkunastu dni w dowolnie wybranym przez siebie kraju.  Ogłoszenie wyników nastąpi 8 października.

Dni Hiszpańskie na Targach – stoisko nr A26, hala II
Emmerson Nieruchomości wspólnie z Murator EXPO pod honorowym patronatem Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej 
przygotowali Dni Hiszpańskie na targach. W specjalnym stoisku można było zapoznać się z ofertą kilku hiszpańskich 
deweloperów, którzy próbowali przekonać gości targowych, że inwestować w nieruchomości na Półwyspie Iberyjskim 
mogą nie tylko najbogatsi.  O hiszpański klimat zadbał Instytut Cervantesa.
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Laureaci konkursów organizowanych przez Instytut Cervantesa. Do wygrania były m.in.: kursy języka hiszpańskiego
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Wystawa Towarzystwa Urbanistów Polskich – I piętro
Podczas jesiennej edycji Targów „Nowy DOM, Nowe MIESZKANIE” odbyła się uroczystość oficjalnego ogłoszenia wyników 
i przyznanie dorocznych nagród w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich za magisterskie prace dyplomowe 
w dwóch kategoriach: projektowania urbanistycznego oraz gospodarki przestrzennej, ukończone i obronione w 2006 roku 
na polskich uczelniach. 

Nagrodzone prace można było oglądać przez cały czas trwania targów. 
Oficjalne wręczenie nagród odbędyło się pierwszego dnia targów, tj. 22 września o godz. 14.00 na scenie w holu 
głównym

    

Plebiscyt na Ulubieńca Publiczności XVIII Targów Mieszkaniowych Murator EXPO
Po raz pierwszy na Targach Mieszkaniowych odbył się Plebiscyt Publiczności na „Ulubieńca Publiczności XVIII Targów 
Mieszkaniowych NDNM”. Spośród zgłoszonych przez deweloperów oraz biura projektowe realizacji architektonicznych 
goście targowi mogli wybrać – ich zdaniem –  tę najpiękniejszą. Inwestycje biorące udział w konkursie można było oglądać 
w holu głównym Torwaru.
Do konkursu zostało zgłoszonych 13 inwestycji. Swój głos oddało blisko 300 osób.

Zwycięzcą Plebiscytu została inwestycja: MONDRIAN HOUSE firmy Echo Investment zaprojektowana przez Kulczyński 
Architekci Sp. z o.o.
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Laureaci konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich

Mondrian House przy ul. Ludowej na Mokotowie
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Sala Zabaw dla dzieci 
Salę wyposażyła firma REMI – producent zabawek, a zabawy i opiekę nad dziećmi zorganizowało przedszkole językowo-
sportowe „Mali Odkrywcy” (konkursy, malowanie twarzy, czytanie książeczek, zabawy muzyczne i inne). Patronem Sali 
Zabaw był portal MALUCHY.PL  

Degustacja kawy    

Hostessy przez cały czas trwania imprezy serwowały gratis gościom targów kawę Nestle Nespresso o wielu wykwintnych 
smakach.

Katalog Targowy „Mazowieckie Inwestycje Mieszkaniowe” 
Wszyscy goście targowi mogli bezpłatnie otrzymać katalog „Mazowieckie Inwestycje Mieszkaniowe” – przewodnik po 
nowych mieszkaniach i kredytach.
Katalog zawiera:

•  prezentacje nowych inwestycji realizowanych aktualnie w Warszawie 
• zestawienie kredytów mieszkaniowych 
•  artykuły poradnikowe z zakresu: kredytów hipotecznych, procedur bankowych, rozliczeń podatkowych związanych
  z zakupem mieszkania oraz podatków za najem, dodatków mieszkaniowych i kosztów transakcji zawieranych na
  rynku nieruchomości (opłaty notarialne, etc.), umów deweloperskich, regulacji prawnych obowiązujących na
  rynku nieruchomości, procedur zakupu, sprzedaży i zamiany mieszkań, bezpieczeństwa zakupu, przejmowania
  nieruchomości od dewelopera, a także aranżacji i wyposażenia wnętrz.  
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Mazowieckie Inwestycje Mieszkaniowe - edycja jesień 2007
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PARTNERZY TARGÓW

PATRONAT HONOROWY 

Ministerstwo Budownictwa Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz

Polski Związek Pracodawców Budownictwa - Prezes Marek Michałowski
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych - Prezydent Andrzej Hopfer

Polska Federacja Rynku Nieruchomości - Prezydent Aleksander Scheller
Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami - Prezes Janusz Schmidt

SPONSORZY TARGÓW 
Sponsor Diamentowy Sponsor 

SPONSORZY GALI DEWELOPERA

Sponsor Złoty Sponsor Srebrny Sponsor Brązowy Sponsor Sponsor Wyróżnień

PARTNER DODATKU DO „Gazety Wyborczej” PARTNER BADAŃ WSPÓŁPRACA FUNDATOR NAGRODY

PARTNER MEDIALNY PATRONI MEDIALNI  PATRON RADIOWY

WSPÓŁPRACA MEDIALNA 

PATRON INTERNETOWY PARTNER INTERNETOWY PATRON TELEWIZYJNY

ORGANIZATORZY DNI HISZPAŃSKICH NA TARGACH PATRON HONOROWY DNI HISZPAŃSKICH

ORGANIZATORZY SALI ZABAW PATRON SALI ZABAW FUNDATORZY PREZENTÓW

WSPÓŁPRACA INTERNETOWA

www.budnet.pl, www.citydom24.pl, www.dom.gratka.pl, www.emieszkania.com.pl, www.e-projektydomow.pl, www.ign.net.pl,  www.ign.org.pl, 
www.imeble.pl, www.kobiety.pl, www.krn.pl, www.m2m.pl, www.mamdom.com, www.maluchy.pl, www.mapanieruchomosci.pl, www.money.pl, 

www.oferty.net, www.mieszkaniowy.com, www.salon.pl, www.szybko.pl

16


