
Wielu potencjalnych 
nabywców, którzy 
mieli w zamiarze 
zakup nieruchomo-

ści, a przez ostatni rok lub dwa 
lata tylko się rozglądali, podjęli 
decyzję, że to właśnie teraz 
jest dobry moment. W związku 
ze wzrastającym popytem 
i z galopującymi cenami za 
metr kwadratowy raptownie 
zaczęli oni poszukiwać swo-
jego wymarzonego nowego 
lokum. Dodatkowo wiele osób 
decyduje się na lokatę kapitału 
ze względu na inflację właśnie 
poprzez zakup jednego lub 
kilku mieszkań pod wynajem 
lub po prostu jako ochronę 
wartości oszczędności. 
Oferta deweloperów szybko 
się wyczerpuje, a kolejki na 
spotkania w biurach sprze-
daży mieszkań już nikogo nie 
dziwią. W tej sytuacji warto 
pomyśleć o zakupie mieszka-
nia jeszcze tej jesieni. 

Targi Mieszkań i Domów to 
idealna okazja, aby uzyskać po-
trzebne informacje dotyczące 

przyszłego lokum. Dzięki nim 
nabywca nie musi poświęcać 
dziesiątek godzin na nużące 
przeglądanie ofert w Interne-
cie. Często też poszukiwanie 
nieruchomości do zakupu 
w Internecie nie jest tak pro-
ste, jak się wydaje, ponieważ 
duża część deweloperów nie 
udostępnia pełnych informacji 
dotyczących swoich inwestycji. 
Na Targach uzyskać można 
wszelkie informacje bez dodat-
kowych zobowiązań. Istnieje 
możliwość, aby porozmawiać 
z przedstawicielem dewelope-
ra twarzą w twarz. Dodatkowo 
na takich wydarzeniach pre-
zentuje się szeroki wachlarz 
inwestycji oraz deweloperów, 
tak więc w jednym miejscu 
można poznać ofertę całego 
lokalnego rynku mieszkań 
i domów. 

Tak było w Poznaniu na 
Międzynarodowych Targach 
Poznańskich w dniach 25–26 
września 2021 r. Wśród wy-
stawców dominowali dewelo-
perzy, ale znaleźć można było 
tam również agencje nieru-
chomości, stoiska doradców 
finansowych oraz projek-
tantów wnętrz. Można było 
wziąć udział w wykładach, 

które wyjaśniały wiele kwestii 
niezbędnych przy zakupie 
nieruchomości, m.in. podjęte 
były tematy inwestowania 
w nieruchomości, jak uzyskać 
najlepsze warunki kredytowe, 
projektowania mieszkania 
oraz jego wynajmu. W zeszło-
tygodniowym wydarzeniu 
udział wzięło 82 wystawców, 
z czego jeden, deweloper, był 
partnerem targów – Grupa 
Inwest. 

Poznańskie targi były wy-
jątkowo atrakcyjne dla poten-
cjalnych nabywców, ponieważ 
wiele wystawców przygotowa-
ło na nie specjalnie promocje, 
rabaty czy też prezentacje 
premierowych inwestycji. 
Jak było, widać na Targach, 
argumenty te były wystarcza-
jące, aby zachęcić nabywców 
do ich odwiedzenia. Podczas 
tegorocznej edycji zostało 
sprzedanych kilka tysięcy bi-
letów. Frekwencja zaskoczyła 
wszystkich – i organizatorów, 
i wystawców. Dla potwierdze-
nia użytego w tym artykule 
terminu zjawiska wzrostu po-
pytu na nieruchomości warto 
wskazać, że zeszłoroczna edy-
cja zgromadziła zdecydowanie 
mniej zainteresowanych. 

Jeśli stoisz przed wyborem 
swojego perfekcyjnego „M” lub 
chcesz znaleźć idealny produkt 
pod inwestycję, to warto 
zorientować się w swoim 
regionie, kiedy odbywają się 
Targi Mieszkań. Wydarzenia 
te są organizowane cyklicz-
nie w każdym z większych 
miast Polski. Kolejna edycja 
będzie miała miejsce w Po-
znaniu w terminie 12–13 
marca 2022 r. Jeśli natomiast 
jesteś na ostatniej prostej do 
zakupu lokalu, ale zastana-
wiasz się, którego dewelopera 
wybrać, to być może warto 
podjąć decyzję w najbliższym 
tygodniu. Wielu poznańskich 
deweloperów jeszcze przez 
krótki czas będzie posiadało 
przedłużone promocje tzw. 
targowe. Jednym z nich jest 
deweloper Grupa Inwest, który 
ogłosił na targach wyjątkowy 
rabat 3 proc. na zakup lokalu 
w trzech poznańskich inwesty-
cjach – www.grupainwest.pl. 
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Premiery, promocje oraz porady.  
To wszystko na Targach Mieszkań i Domów w Poznaniu
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