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Najbardziej znana marka

W  plebiscycie zorganizowanym przez Murator EXPO  J.W Construction Holding 

S.A. została  uznana przez mieszkańców nowych warszawskich domów i  osiedli  za

firmę  deweloperską  o  najbardziej  znanej  marce.  Nagrodę  wręczono  podczas  Balu

Dewelopera, który towarzyszył targom Nowy Dom Nowe Mieszkanie (13 – 14 marca

2004, warszawski Torwar).

Plebiscyt  uwzględniał  opinie  mieszkańców  na  temat  oferty  i  usług  świadczonych  przez

deweloperów  oraz  spółdzielnie  mieszkaniowe.  Konkursowe  ankiety  publikowały  media,

zbierali  je  również  ankieterzy  odwiedzający  w  styczniu  b.  roku  nowe  warszawskie  i

podstołeczne  osiedla.  Patronatu  metodycznego  badaniom  udzieliła  kancelaria  radców

prawnych Stopczyk&Mikulski  a  partnerem w ich realizacji  był  Instytut  Badań Rynkowych

FOCUS.  Nowa  inicjatywa  Murator  EXPO  ma  na  celu  polepszenie wizerunku budownictwa

mieszkaniowego w Polsce oraz budowanie społecznego zaufania do firm deweloperskich.

Znajomość marki a także wiarygodność firmy to czynniki, które bezpośrednio wpływają na

decyzje  klientów  o  zakupie  mieszkania.  Dobra  passa  handlowa  J.W.  Construction  z

ubiegłego  roku  (2510  sprzedanych  mieszkań)  jest  kontynuowana  również  w  pierwszym

kwartale  2004  roku.  Łączna  sprzedaż  w  styczniu,  lutym  i  marcu  wyniosła  ponad  660

mieszkań.  Największym  powodzeniem  wśród  tegorocznych  nabywców  cieszyły  się

mieszkania  w  kameralnym  i  komfortowym  osiedlu  Ogrody  Bema  oraz  w  kompleksie

Targówek Plaza na ul. Borzymowskiej. 

-  Obserwowany w końcu ubiegłego roku i  obecnie wzrost  zakupów mieszkań osiąga już

swoje apogeum. Zgadzam się z opiniami tych analityków rynku, którzy twierdza, że sytuacja

znormalizuje  się  i  w  następnych  miesiącach  popyt  -  na  wysokim  poziomie  -  będzie

stabilizował  się –  powiedział  Józef  Wojciechowski,  właściciel  J.W.  Construction  i

przewodniczący Rady Nadzorczej firmy.

Nowe, atrakcyjne lokalizacje w stolicy pojawią się  w ofercie  firmy już  w kwietniu.  Warto

podkreślić, że na początku kwietnia rusza budowa łódzkiej inwestycji J.W. Construction.
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 W kwartale ulic Tymienieckiego, Kilińskiego, Tylnej i Sienkiewicza powstaje zespół czterech

budynków, od 3 do 7 kondygnacji,  w układzie kaskadowym. Projekt  przygotowała znana

łódzka  pracownia  „Gorgul  i  Wisniewski”.  Zgodnie  z  ich  koncepcją  będzie  to  niebanalne

osiedle  dla  300  rodzin,  ogrodzone  i  monitorowane.  Budynki  będą  wyłożone  klinkierem,

wkomponowane w zieleń i ciekawie oświetlone. Same mieszkania zostały zaplanowane od

30 metrowych kawalerek do 108 metrowych, pięciopokojowych apartamentów.

-  Będzie  tu  elegancko,  wygodnie,  bezpiecznie  a  mieszkańcy  będą  się  szczycili  dobrym

adresem  w  centrum  miasta.  Teren  na  którym  budujemy  nasze  osiedle  uważany  jest

powszechnie w Łodzi za lokalizację super atrakcyjną. Już dziś inwestycja cieszy się dużym

zainteresowaniem  klientów  –  podkreślił  Ryszard  Matkowski,  prezes  Zarzadu  J.W.

Construction Holding S.A. 

Od wydawcy:
Firma J.W. Construction działa na rynku deweloperskim od 1993 r. W okresie 10 lat oddała do użytkowania
ponad 13.500 mieszkań oraz 300 domów jednorodzinnych w Warszawie i aglomeracji stołecznej. W ubiegłym
roku  firma  sprzedała  rekordową  ilość  2510  mieszkań.  W  trakcie  realizacji  posiada  obecnie  ponad  5  tys.
mieszkań.  Firma  jest  aktywnym członkiem Business  Center  Club,  Polskiego  Stowarzyszenia  Budowniczych
Domów, Krajowej Izby Budownictwa, Polskiego Klubu Biznesu, Klubu "Teraz Polska", odgrywa wiodącą role
w działalności Stowarzyszenia Deweloperów Polskich. Opinie J.W Construction w sprawach budownictwa są
uwzględniane w procesie legislacyjnym. Firma jest laureatem XI edycji Konkursu "Teraz Polska" (2001r.) w
kategorii najlepsze usługi oraz Medalu Europejskiego, konkursu Lider Polskiego Biznesu, nagród wydawnictwa
"Murator"  i wyróżnień Ministra Gospodarki. W 2003 roku J.W. Construction uzyskała certyfikat zarządzania
jakością  ISO  9001:2001  za  „kompleksowy  system  zarządzania  procesem  deweloperskim,  obejmujący
przygotowanie i realizację inwestycji wraz z przed i posprzedażną obsługą klienta”. 
Właścicielem  firmy  i  przewodniczącym  Rady  Nadzorczej  J.W.  Construction  Holding  S.A.  jest  Józef
Wojciechowski.  W  styczniu  bieżącego  roku,  w  uznaniu  zasług  na  polu  dobroczynności  został  odznaczony
Orderem Otwartych Serc.
 
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:
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J.W. Construction Holding S.A.
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Tel: 0508 083 478
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www.jwconstruction.com.pl
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