Targi Nieruchomości & Budowa Domu

Data aktualizacji: 27.05.2022r.

Nazwa wydarzenia:

Wrocławskie Targi Nieruchomości & Budowa
Domu | Home Design
Miejsce: Tarczyński Arena Wrocław
Adres: Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław
Termin: 11-12 czerwca 2022 r.
Godziny otwarcia dla Zwiedzających: 10:00 – 16:00
Link: www.targiwroclaw.pl

W dniach 11-12 czerwca we Wrocławiu odbędą się w TARCZYŃSKI Arena Wrocław (dawniej
Stadion Wrocław) Targi Nieruchomości & Budowa Domu | Home Design.

Targi skupią 70 Wystawców. Wśród nich znajdą się: deweloperzy z bogatą ofertą rynku
pierwotnego, w tym PREMIERY nowych inwestycji, a także doradcy finansowi z najkorzystniejszymi
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ofertami wszystkich banków. Zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z bogatą ofertą firm z sektora
branży budowlanej, wśród której prym wiodą firmy budujące domy w nowoczesnych technologiach –
domy drewniane, modułowe, z kermazytu, domy zeroenergetyczne, budowa domu od A do Z. Oferta
inteligentnych domów smart home. Nie zabraknie także oferty systemów grzewczych, fotowoltaiki czy
odnawialnych źródeł energii, a także firm z branży home design. Wśród nich m.in.: schody, okna, drzwi,
podłogi, tapety ścienne, sufity napinane, materace, meble: kuchenne w tym blaty z niewidzialna
indukcją, meble salonowe, designerskie krzesła i fotele oraz elementy dekoracyjne. Wśród grona
Wystawców znajdą się także projektanci wnętrz z indywidualną ofertą projektów kuchni i łazienek.
Pojawią się również pakiety kompleksowego wykończenia pod klucz w kilku pakietach (sprawdź ofertę
i promocje targowe).
Bogatą ofertę targową uzupełnią warsztaty przygotowane przez ekspertów branży na najbardziej
wiodące tematy w 2022 roku. (patrz niżej).

OFERTA i PROMOCJE wybranych Wystawców:
➢ ARKOP DEWELOPER – MECESAS TARGÓW premiera nowej inwestycji mieszkaniowej PARKOWE ALEJE,
mieszkania od 33 do 103 m2 1,2,3,4 pokojowe. Prezentacja inwestycji planowanych, dostępnych
wkrótce w ofercie: Osiedle Contigo, Osiedle Tilia, Osiedle Lissa, Centro Domini oraz Polana Miłoszycka.
➢ ATOM DEWELOPER – oferta inwestycji Willa Róża, 174 mieszkań od 33 do 100m2. Premiera inwestycji
ATOM Sobótka, dostępnej wkrótce w sprzedaży.
➢ BARETTI – luksusowe kuchnie wymiar, blaty tpb tech z niewidzialną indukcją.
•

Bezpłatna wycena

•

3 wersje projektów i wizualizacji 3d po wpłaceniu 10% zaliczki

•

PROMOCJA TARGOWA - 10% rabat dla zarejestrowanych ma stoisku podczas targów klientów
(na podany adres mailowy zostanie przesłany voucher rabatowy)

➢ BEL-POL – oferta podłóg, drzwi i paneli
•

GRATIS! Montaż paneli podłogowych AURUM do końca czerwca

•

Super oferta na drzwi Premium +montaż 1zł +klamka 1zł do końca czerwca

EXPO PROPERTY BIS S.C., Al. Chruściela 42A, 04-401 Warszawa
Tel.: 792 772 220, E-mail: biuro@expoproperty.pl, www.expoproperty.pl

Targi Nieruchomości & Budowa Domu
➢ BUDOTOM – prezentacja podgrzewaczy ze stali nierdzwnej przeznaczonych do współpracy z pompami
ciepła, oferta szafy hydraulicznej kompatybilnej z pompami ciepła typu monoblok będącej kompletnym
rozwiązaniem do ogrzewania, chłodzenia I przygotowania C.W.U.
•

profesjonalny dobór pomp ciepła.

•

Bezpłatna, indywidualna wycena pompy ciepła

•

Bezpłatne porady ekspertów dotyczące pomp ciepła, rekuperacji, instalacji sanitarnych,
ogrzewania podłogowego, klimatyzacji oraz fotowolaiki

•

RABAT TARGOWY 500 zł przy podpisaniu umowy na hasło „Wrocław”

➢ CASTORAMA - projektowanie kuchni i łazienek
•

Bezpłatne porady architekta wnętrz

•

Bezpłatne porady projektanta kuchni i łazienek

•

Rezerwacja spotkań z projektantem w salonie

•

PROMOCJA TARGOWA: kupon na realizację projektu i zakupu kuchni z 10% rabatem we
wrocławskich sklepach Castorama ( sklepy Castorama Bielany, Korona, Graniczna i Magnolia)

➢ CTE SERVICE - oferta Osiedla Wanilia – domy oraz mieszkania w budynkach wielorodzinnych; oferta
Osiedla MaŚlicznego - 122 mieszkań w budynkach wielorodzinnych.
➢ CZAS BUDOWAĆ – oferta budowy domu wg jednego z czterech projektów.
•

Możliwość naniesienia zmian w projekcie

•

Gwarancja ceny do końca budowy

•

Termin robot budowlanych – 10 miesięcy

•

Gwarancja na budowę – 10 lat

➢ DANWOOD – oferta budowy domów pod klucz o najwyższym standardzie energetycznym w systemie
drewnianej konstrukcji szkieletowej..
•

Profesjonalne doradztwo

•

Ponad 130 gotowych projektów domów

•

Wykończenie pod klucz

•

Gwarancja stałej ceny przez 9 miesięcy

➢ DDS STUDIO KUCHENNE – oferta mebli kuchennych partnerskiego studia Firmy Nobilia.
•

Projekt od koncepcji po montaż

•

Rozwiązania, dedykowane specjalnie pod smak i styl życia klienta
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•

Profesjonalne doradztwo w zakresie doboru materiałów, sprzętu AGD, elementów wyposażenia
i funkcjonalności

•

Wizualizacja projektu w 3D

•

Schemat przyłączy

•

PROMOCJA! 10% rabat dla klientów na hasło TARGI do końca września

➢ DECOROOM - oferta kompleksowego wykończenia pod klucz do wyboru w jednym z trzech pakietów:
Standard, Premium lub Designer. Niezależnie od wybranego pakiektu - pełne wsparcie architektów
wnętrz.
➢ DOM BEZ DEFEKTU – oferta przeglądów domów i mieszkań przed zakupem, kontrole okresowe
obiektów budowlanych, bezinwayjna lokalizacja wycieków, weryfikacja zawilgocenia, ocean stanu
izolacji dachu, kuny w dachu, ocean stolarki okiennej i drzwiowej, przeglądy gwarancyjne budynków.
➢ DOMY JUTRA – budowa domów energooszczędnych i pasywnych w technologii izodomu.
•

RABAT SPECJALNY 5% na hasło TARGI, dla klientów, którzy podpiszą umowę do 15 lipca.

•

Indywidualna analiza i wycena domu wg projektu klienta

➢ DOME SZEREGOWE BELLA VISTA- oferta domów i apartamentów w nowej inwestycji Bella Vista w
Oleśnicy.
➢ EXPOBUD – oferta domów jednorodzinnych w technologii ciepłych, prefabrykowanych ścian z
kermazytu.
•

Gotowe projekty

•

Szybki czas realizacji – 2 miesiące

•

Domy wysoko-energooszczędne

➢ FABRYKA DOMÓW SPOMET- oferta gotowych domów z drewna, modułowe, pasywne, prefabrykowane
i oszczędne. Domy wznoszone z gotowych, fabrycznie wyprodukowanych elementów. Wszystkie
prefabrykaty: gotowe ściany, stropy i wiązary dachowe, powstają w zakładzie produkcyjnym, w
warunkach niezależnych od pogody.
•

Szybki czas realizacji

•

Bezpłatna wycena

•

Szeroki wybór projektów

•

Możliwość budowy domu wg indywidualnego projektu klienta

•

Rabat 150 000 zł brutto dla osób, które przekażą w czasie Targów swoje dane kontaktowe,
a następnie w Biurze Sprzedaży podpiszą umowę na budowę Willi Lux SPA

•

GRATIS! Płyta fundamentowa w cenie budynku
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➢ Fabryka Mebli „BODZIO” – oferta szerokiej gamy mebli kuchennych, mebli pokojowych, sypialnianych
oraz tapicerowanych. Bogata oferta akcesoriów i dodatków do wszystkich w/w pomieszczeń.
PODCZAS TRWANIA TARGÓW PROMOCJA:
•

Bezpłatny projekt i wizualizacja kuchni

•

Bezpłatne konsultacje z projektantem wnętrz

•

PROMOCJA! Dla klientów targowych voucher Rabat 5% na cały asortyment firmy Bodzio

➢ GAZETA WROCŁAWSKA – bezpłatne wydanie Gazety Wrocławskiej dla każdego Zwiedzającego
➢ GALERIA VRATISLAVIA – galeria obrazów Młodej Sztuki.
•

Możliwość zakupu obrazów podczas trwania targów.

➢ GHN BUDOWNICTWO – oferta domów szeregowych 120m2 na działce 160m2 oraz domów
jednorodzinnych wolnostojących 91,6 m2 na działce 500m2 w Miłoszycach.
PREMIERA III ETAPU inwestycji Nowe Miłoszyce.
PROMOCJA TARGOWA – voucher rabatowy dla klientów, którzy podpiszą umowę rezerwacyjną do
końca czerwca
➢ GMP dr inż. Andrzej Kurek - wyłączny Dystrybutor easyTherm i Energetica w Polsce. Oferta budowy
domów zeroenergertycznych, fotowoltaiki i nowoczesnego ogrzewania falą ciepła.
•

Budowa domów zeroenergetycznych tzn. inwestor nie płaci za: ogrzewanie domu, ciepłą wodę,
koszty zużycia energii w gospodarstwie domowym (gotowanie, oświetlenie, pranie, itp.)

•

Bezpłatne ładowanie baterii w samochodzie, rowerze, hulajnodze elektrycznej

•

50 lat gwarancji na konstrukcje domu

•

25 lat gwarancji na fotowoltaikę

•

10 lat gwarancji na ogrzewanie (zerowe koszty konserwacji)

•

Bezpłatny projekt instalacji fotowolaicznej i grzewczej

•

PROMOCJA TARGOWA: 3% rabat dla klienta, który na hasło TARGI podpisze umowę do końca
czerwca

➢ GREENHOMES – oferta kompleksowej budowy domów energooszczędnych prefabrykowanych,
zgodnych z kryteriami programów dofinansowania. Oferta wykończenia pod klucz.
•

BEZPŁATNA wycena budowy projektu

•

gwarancja ceny na okres 3 miesięcy dla umów podpisanych w 14 po targach dla odwiedzających
te targi

•

GRATIS klimatyzacja do salonu dla klientów z podpisaną umową do 30 dni po targach
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➢ GRENTON – oferta inteligentnych domów Smart Home. Możliwość sterowania wszystkimi urządzeniami
i systemami w domu m.in. światłem, ogrzewaniem, roletami, domofonem, bramą, rekuperatorem, AC i
TV.
•

Bezpłatne porady ekspertów

➢ HAUSFORMATOR – oferta domów gotowych.
•

Szybki czas realizacji ok.21 dni.

•

Domy wykonywane we własnym zakładzie produkcyjnym

•

RABAT 2% przy realizacji w 21 dni

➢ HausWerk- oferta domów energooszczędnych prefabrykowanych
•

Możliwość wyboru gotowego już projektu domu

•

Możliwość budowy wg indywidualnego projektu klienta

•

Własny zakład produkcyjny

•

Ekologiczne rozwiązania.

•

PROMOCJA TARGOWA – RABAT 10 000, 20 000 lub 30 000 zł na budowę domu z gotowego
projektu w zależności od wielkości budynku, który zdecyduje się zrealizować klient.

➢ HUSQVARNA POLAND – oferta i prezentacja robotów koszących Automower® - cicha, efektywna praca,
bez emisji spalin, z możliwością zdalnego zarządzania robotem z dowolnego miejsca na świecie,
sterowanie głosem, napęd na cztery koła, bezprzewodowa technologia EPOS, czy możliwość integracji
maszyny z systemami inteligentnego domu
•

PROMOCJA TARGOWA – KUPON dla każdej osoby odwiedzającej stoisko na upoważniający do
niezobowiązującej wizyty pracownika Husqvarna w celu darmowego pomiaru ogrodu i doboru
odpowiedniego robota koszącego.

➢ IDEALNE WNĘTRZA – oferta sufitów napinanych, tapet ściennych oraz paneli podłogowych
➢ INWEA PARK – oferta inwestycji Partynicka Park – 9 mieszkań od 31m2 do 88m2 oraz

45

mikropartamentów od 22 do 45m2
•

PROMOCJA TARGOWA - RABAT 5 000zł netto na zakup Mikroapartamentów z ulotką targową
przy podpisaniu umowy przedwstępnej do końca czerwca

•

PROMOCJA TARGOWA – na wybrane lokale zmiana harmonogramu płatności: 30 % przy
podpisywaniu umowy przedwstępnej 70% przed oddaniem lokalu( lista lokali objętych promocją
u Wystawcy)
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➢ KANCELARIA UBEZPIECZENIOWA BEATA DZIEDZIC GULEJ – oferta ubezpieczeń nieruchomości, życia i
zdrowia przy zaciąganiu kredytu hipotecznego.
•

Bezpłatne porady eksperta branży

➢ KD1 Deweloper – oferta Osiedla Kameliowego w Nadolicach Wielkich tylko 6,5 km 8 mieszkań – 80m2
i 125m2
•

PROMOCJA! Rabat 10 000 na hasło TARGI, dla klientów którzy podpiszą umowę rezerwacyjną
do końca czerwca

•

Konkurs z nagrodami w czasie trwania targów (więcej szczegółów na targach)

➢ KERAMZYTBUD SP. Z O.O.– oferta indywidualnych projektów oraz budowa domów z kerazytu
•

RABAT SPECJALNY na indywidualny projekt domu

•

RABAT SPECJALNY na projekt wnętrza

➢ MARCHEWKA – SCHODY, PODŁOGI – oferta podłóg i schodów drewnianych. Prezentacja wykorzystania
naturalnych walorów drewna i wyeksponowanie ich w postaci sztuki użytkowej jaką są schody, podłogi,
stoły czy drzwi.
•

Bezpłatne porady eksperta i pomoc w doborze odpowiednich schodów czy podłogi zgodnie z
indywidualnym zapotrzebowaniem klienta

•

Bezpłatna wycena

➢ MALODESIGN – oferta mebli designerskich - foteli, hokerów oraz krzeseł.
•

PROMOCJA TARGOWA - 10% RABATU na zakup wszystkich produktów na hasło TARGI do 19
czerwca

➢ MIEDZIŃSKI GRUPA KAPITAŁOWA – oferta budownictwa drewnianego. Domy energooszczędne, domy
drewniane do 35m2 i 75m2. Oferta architektury ogrodowej: altan, pomieszczeń gospodarczych, domów
letniskowych, placów zabaw, , domów całorocznych, wiaty-zadaszenia, a także drobnej galanterii
ogrodowej jak karmniki, studnie, budy dla psów, mostki, wiatraki.
➢ MIESZKAJLOGICZNIE.PL- oferta inwestycji: Twój dom na Lawendowej w Mirkowie o pow. 95,5m2 z
możliwością zagospodarowania poddasza; Nowy Wołów - domy szeregowe o pow. 77,77 m2 i 82,64
m2z prywatnymi ogrodami; Zielony Domaszczyn - domy w zabudowie bliźniaczej o pow. 82,64 m2z
widokiem na staw oraz Słoneczny Kiełczówek - domy w zabudowie bliźniaczej o pow. 97,35 m2oraz
mieszkania willowe o pow. 67,75 m2 - 75,63 m2 w pięknej okolicy.
•

Bezpłatny pomiar zdolności kredytowej

•

Zwrot opłaty rezerwacyjnej w przypadku braku zdolności kredytowej
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•

Opieka doradcy finansowego na każdym etapie transakcji

•

Gwarancja ceny domu

•

Ochrona klienta przez Ustawę Deweloperską

•

Cennik przedsprzedażowy - niższe ceny domów

•

Dedykowany opiekun klienta z Działu Sprzedaży

➢ MIESZKANIE BEZ WKŁADU WŁASNEGO – stoisko eksperckie, na którym będzie można pozyskać
wszystkie informacje dotyczące program rządowego “Mieszkanie bez wkładu wlasnego”.
➢ OBI- oferta projektowania kuchni i łazienki.
•

PROMOCJA! projekt kuchni lub łazienki za 1zł przy zakupie materiałów w salonach sieci OBI za
min.2000zł

•

PROMOCJA! Przy zakupie mieszkania u jednego z PARTNERÓW firmy Obi (lista deweloperów
bezpośrednio na stoisku) PAKIET REMONT obejmujący zniżkę 10 % na zakup materiałów w
salonach OBI.

➢ OKNA KONIECZNY – oferta okien, bram garażowych oraz drzwi, a także oferta przesłon okiennych
wewnętrznych (rolety tkaninowe, dzień-noc, rzymskie, zasłony, żaluzje aluminiowe, drewniane,
bambusowe, pionowe i plisowane) i zewnętrznych ( żaluzje fasadowe, rolety zewnętrzne aluminiowe,
rolety tkaninowe typu screen/refleksol, markizolety)
➢ OSIEDLA SOGO – oferta inwestycji: Osiedle Smolec przy lesie - bezczynszowe MIESZKANIA z ogródkami
w kameralnych, 2 – rodzinnych domach oraz domy szeregowe; OSIEDLE PRZYJAZNE-Lutynia w jednym
z obszarów o największym potencjale inwestycyjnym wokół Wrocławia; OSIEDLE LEŚNICA LAS w
bezpośrednim sąsiedztwie największego kompleksu leśnego w granicach administracyjnych Wrocławia;
OSIEDLE LUTYNIA - bezczynszowe mieszkania 69 m2 z ogródkiem lub 111 m2 z antresolą;
➢ PARTNERS MEDIA- oferta pomocy w skutecznym dotarciu do klientów danej Firmy. Oferta tworzenia
projektów, sesji zdjęciowych, wydawania katalogów i prowadzenia akcji marketingowe w social mediach
wg zapotrzebowania klienta.
➢ PHINANCE S.A. – doradztwo kredytowe
DLA KLIENTÓW TARGOWYCH DO KOŃCA 2022r. PROMOCJA:
•

bezpłatne symulacje kredytowe

•

bezpłatne wyliczenie zdolności kredytowej

•

bezpłatne porównanie ofert kredytowych wszystkich banków w jednym miejscu

•

bezpłatne przedstawienie najlepszych ofert kredytowania
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•

bezpłatne konsultacje kredytowe

•

możliwość ubezpieczenia nieruchomości

•

NOWOŚĆ! Możliwość pozyskania informacji dotyczących projektu rządowego „Mieszkanie bez
wkładu własnego”

•

NOWOŚĆ! Doradcy nieruchomości, którzy przedstawią oferty deweloperów, których nie ma na
targach.

•

Warsztaty, będące compendium wiedzy na temat wzięcia kredytu w obecnych czasach

➢ PREFABEKO – oferta domów prefabrykowanych w technologii STEICO
•

Możliwość dostosowania projektu do indywidualnych potrzeb klienta

•

Bezpłatna wycena

➢ RM DESIGN – oferta pakietów wykończeniowych pod klucz dostosowanych pod indywidualne
zapotrzebowanie klienta.
➢ RONIC POLSKA – oferta najwyższej jakości wyciskarek wolnoobrotowych, robotów kuchennych,
dehydratorów, blenderów oraz pras do oleju.
•

Możliwość zakupu produktów podczas targów

•

SPECJALNE RABATY TARGOWE NA ZAKUP PRODUKTÓW

➢ ROZWÓJ KOMUNIKACJI – możliwość zapoznania się z aktualnymi terminami oddania dróg krajowych i
autostrad w Polsce.
➢ SBM MAŚLICE – oferta inwestcji Wojnowice Zielona - 16 domów po 111m2 oraz Bliźniak Brzezińska w
Leśnicy.
•

PROMOCJA TARGOWA dla inwestycji Wojnowice Zielona, dla osób które podpiszą umowę do
22 lipca :
✓ Bezpłatna zmiana aranżacji ścianek działowych pod potrzeby Nabywcy.
✓ Bezpłatna zmiana instalacji elektrycznej (rozmieszczenie gniazdek, włączników,
punktów oświetleniowych.)

•

PROMOCJA TARGOWA dla inwestycji Brzezińska dla osób, które podpiszą umowę do 22 lipca :
✓ GRATIS!!! Naziemne miejsce postojowe

➢ SFERADO – oferta materacy i poduszek ortopedycznych, materacy na podczerwień, kolekcji „Zdrowy
sen i witalność”
•

PROMOCJA TARGOWA: Możliwość skorzystania podczas trwania targów z darmowej terapii
podczerwienią
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Targi Nieruchomości & Budowa Domu
•

PROMOCJA TARGOWA: Możliwość zakupu poduszek, materacy podczas trwania targów w
cenach promocyjnych (w zależności od produktów rabat 20-30%)

•

Rabat specjalny 20-30% na hasło TARGI na zakupy w salonach do końca czerwca (wielkość
rabatu zależna od zamawianych produktów)

➢ SPEEDFLOOR.PL - oferta błyskawicznych posadzek i nawierzchni z płytek z PVC, LVT, polipropylenu, SBR
i EPDM do różnych przestrzeni i zastosowań, a także profesjonalne usługi serwisu: błyskawicznej
modernizacji, odnawiania, doczyszczania oraz zabezpieczenia posadzek, podłóg

i wykładzin

dywanowych.
➢ SPIS INWESTYCJI – katalog prezentujący wszystkie aktualnie powstające inwestycje na terenie
Wrocławia i okolic.
•

GRATIS! Bezpłatny katalog dla Zwiedzających do wyczerpania nakładu.

➢ TABLICA OGŁOSZEŃ – centrum rynku wtórnego. Możliwość bezpłatnego zamieszczenia na tablicy
ogloszeń oferty kupna/sprzedaży nieruchomości.
➢ TERMOGRZANIE- oferta instalacji paneli fotowoltaicznych, paneli na podczerwień, audytów
energetycznych.
•

Profesjonalna analiza wymagań (od prostej instalacji fotowoltaicznej po kompleksowy projekt
ogrzewania zgodnie z potrzebą klienta)

•

Przeprowadzenie audytu energetycznego (na podstawie rachunków za prąd oraz ogrzewania,
wyliczenie oszczędności, które wygeneruje modernizacja instalacji)

•

Profesjonalne porady ekspertów jak uzyskać rządowe dotacje i ulgi termomodernizacyjne

•

PROMOCJA TARGOWA – 5% rabat dla klientów, którzy podpiszą zamówienie na targach.

➢ TEAM PLAST – oferta okien i drzwi PVC, profili podnoszono-przesuwnych, okien aluminiowych.
•

Bezpłatne porady ekspertów – jakie dobrać okna: antywłamaniowe, do pokoju dziecięcego,
energooszczędne, dźwiękoszczelne, uchylno-otwierane, systemy okienne pod renowacje,
systemy fasadowe.

➢ TRIADA DOM – oferta 5 inwestycji mieszkaniowych: Apartamentowiec Zwycięska 3, Osiedle
Sarbinowska w Kuźnikach, Stara Mleczarnia, Nowa Zatorska, Osiedle Czartoryskiego oraz domów w
inwestycji Kupiecka 8.
➢ WOODNAR – oferta projektowania oraz budowy energooszczędnych domów prefabrykowanych w
systemie drewnianej konstrukcji szkieletowej, charakteryzujących się wysoką efektywnością
energetyczną.
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•

SPECJALNE OFERTY CENOWE na wybrane domy tylko podczas trwania TARGÓW. (więcej
szczegółów na stoisku WOODNAR)

➢ WIĄZAR-PLUS / DOMY-PLUS – oferta budowy domów w konstrukcji szkieletu drewnianego, wg projektu
klienta oraz oferta prefabrykowanych konstrukcji wiązarów dachowych łączonych płytkami kolczastymi
w systemie MiTek.
•

Bezpłatna wycena

•

RABAT SPECJALNY 5% na hasło TARGI na wiązary, dla klientów, którzy podpiszą umowę
wstępną do 15 lipca.

•

RABAT SPECJALNY 3% na hasło TARGI na budowę domu, dla klientów, którzy podpiszą umowę
wstępną do 15 lipca.
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WARSZTATY i WYKŁADY:
Cykl spotkań z ekspertami branży nieruchomości, budownictwa, wyposażenia oraz ekspertami
finansowymi. Każda osoba zainteresowana kupnem nieruchomości, budową domu, jego urządzeniem oraz
finansowaniem znajdzie wśród zaproponowanych tematów coś dla siebie.

WSTĘPNY HARMONOGRAM WARSZTATÓW*:
Sobota:
•

11:00

Pompa ciepła w praktyce – grzanie i chłodzenie | BUDOTOM

•

12:00

Mieszkanie na kredyt, budowa domu a kwestie ubezpieczeniowe. |

KANCELARIA

UBEZPIECZENIOWA DZIEDZIC-GULEJ
•

13:00

Stałe czy zmienne oprocentowanie? Wady i zalety każdego z nich. Jak zminimalizować

dodatkowe koszty związane z kredytem hipotecznym | PHINANCE S.A.
•

14:00
PLAST

Tylko to co jest doskonałe jest wystarczająco dobre – dlaczego Fabryka Okien I Drzwi TEAM
| TEAM PLAST

Niedziela:
•

12:00

Mieszkanie na kredyt, budowa domu a kwestie ubezpieczeniowe. |

KANCELARIA

UBEZPIECZENIOWA DZIEDZIC-GULEJ
•

13:00

Stopy procentowe, pandemia, wojna, inflacja – czy kredyt hipoteczny nadal się opłaca? |

PHINANCE S.A.
•

14:00

Pompa ciepła w praktyce – grzanie i chłodzenie | BUDOTOM

*Pełny Harmonogram Warsztatów dostępny 7 dni przed targami na www.targiwroclaw.pl w zakładce “Warsztaty i atrakcje” oraz na
naszym profilu na fb (20+) Wrocławskie Targi Nieruchomości & Budowa Domu | Facebook.

ORGANIZATOR TARGÓW:
EXPO PROPERTY BIS S.C. – godny zaufania, sprawdzony Organizator Targów w największych
miastach na terenie całego kraju, m.in. Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Olsztynie, Katowicach,
Bydgoszczy. Ma na swoim koncie ponad 120 imprez targowych i ponad 10 lat doświadczenia w
organizacji tego typu eventów.
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