Pinczyn, 16.02.2017 r.

Dekpol z ofertą mieszkaniową na Targach w Trójmieście
Dekpol zaprezentuje aktualną ofertę mieszkaniową na targach mieszkaniowych organizowanych w
Trójmieście w dniach 18-19 lutego br. oraz 4-5 marca br. Pierwsze z nich odbędą się w Ergo Arenie,
a drugie na Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO. Wstęp na targi jest bezpłatny.
Podczas Targów będzie można skorzystać z ciekawych promocji przygotowanych przez Dekpol i
zyskać nawet 25 000 zł rabatu na zakup mieszkania.
Dekpol zaprezentuje ofertę mieszkaniową podczas dwóch
największych targów mieszkaniowych organizowanych w
najbliższym czasie na terenie Trójmiasta. Pierwsze z nich
Nowy DOM Nowe MIESZKANIE odbędą się w dniach 18-19
lutego br. w hali ERGO ARENA zlokalizowanej na granicy
Gdańska i Sopotu, przy Placu Dwóch Miast 1. Wstęp na
targi jest bezpłatny. W sobotę 18 lutego targi będą otwarte
w godz. 10.00-17.00, a w niedzielę 19 lutego w godz. 10.0016.30. Na zainteresowanych zakupem nieruchomości
czekać będzie łącznie blisko stu wystawców oraz kilkunastu
niezależnych ekspertów w salach konferencyjnych.
Z kolei w dniach 4-5 marca br. Dekpol zaprasza wszystkie
osoby szukające atrakcyjnego mieszkania do swojego
stoiska na Targach Mieszkań I Domów organizowanych w
Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w
Gdańsku przy ulicy Żaglowej 11. Wstęp jest również
bezpłatny. Targi zarówno w sobotę i niedzielę będą
otwarte w godzinach: 10.00-17.00. Dekpol przedstawi aktualne oferty mieszkań i domów z
Aglomeracji Trójmiasta. Podczas imprezy możliwe będzie także uzyskanie porady ekspertów rynku
mieszkaniowego i finansowego.
Dekpol jest wiodącym w województwie pomorskim deweloperem mieszkaniowym, który w 2016 r.
sprzedał łącznie 537 lokali. W Gdańsku firma realizuje obecnie: nowoczesny kompleks mieszkalno–
hotelowy Nowa Motława, Osiedle Młoda Morena, Osiedle Młoda Morena Park oraz Osiedle Zielone.
W Gdyni realizowane jest Osiedle Na Fali, a w Tczewie Nowe Rokitki Park oraz Osiedle Nowe Rokitki.
Więcej informacji także na www.dekpol.pl
***

Dekpol SA jest dynamicznie rozwijającą się firmą w branży budowlanej. Firma powstała w 1993 r. Posiada
nowoczesny park maszynowy oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Od początku swojej
działalności zyskała miano rzetelnej, wzorowo zorganizowanej firmy, profesjonalnie realizującej powierzone
zadania z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Działalność Dekpol opiera się na trzech głównych
segmentach. Największy udział w przychodach zapewniają usługi w zakresie Generalnego Wykonawstwa.
Oferta obejmuje bardzo szeroki zakres działania. Firma posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji

obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, sportowych i rekreacyjnych, czy też obiektów ochrony
środowiska. Prowadzi też roboty drogowe, sanitarne i hydrotechniczne. Prężnie rozwijającym się sektorem jest
Dział Konstrukcji Stalowych, który realizuje całościowe projekty dla firm krajowych i zagranicznych. Dekpol jest
również producentem łyżek i osprzętów przeznaczonych do maszyn budowlanych. Współpracuje m.in. z CAT,
Doosan Bobcat, Volvo i Komatsu. Produkty sprzedawane są do Norwegii, Szwecji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, a
nawet do Maroka i Australii. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie wykonywania konstrukcji
stalowych firma jest w stanie wyprodukować każdy rodzaj łyżki. Trzecim dynamicznie rozwijanym segmentem
Dekpol SA jest działalność deweloperska. Firma posiada ugruntowaną pozycji w Polsce Północnej. Oferuje
mieszkania, apartamenty oraz lokale handlowe. Od stycznia 2015 roku akcje Dekpol SA notowane są na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
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