
Nowa promocja i porady ekspertów w czasie 
Dni Otwartych w inwestycjach Atlas Estates
czwartek, 1 marzec, 2012

W weekend 10-11 marca deweloper zaprasza do swoich biur sprzedaży na Mokotowie, Żoliborzu 
i Woli.

W dniach 10-11 marca firma Atlas Estates zaprasza wszystkie osoby zainteresowane kupnem 
mieszkania do odwiedzenia swoich biur sprzedaży w ramach Dni Otwartych. Deweloper 
przygotował nową promocję przewidującą rabat na garaż oraz zaprosił architektów wnętrz 
i doradców finansowych, którzy będą do dyspozycji odwiedzających. Przez cały weekend otworem 
stoją drzwi biur przy osiedlach ConceptHouse Mokotów, Apartamenty przy Krasińskiego na 
Żoliborzu oraz Capital Art Apartments na Woli.

W związku z organizacją Dni Otwartych Atlas Estates przygotował dla swoich klientów nową 
promocję. Każdy, kto do końca marca br. podpisze umowę rezerwacyjną, może liczyć na rabat na 
garaż. Wysokość rabatu, liczona w procentach, jest przy tym równa powierzchni kupowanego 
mieszkania, liczonej w metrach kwadratowych. Na przykład, w przypadku zakupu mieszkania 
o powierzchni 100 mkw. lub powyżej, klient otrzymuje garaż ze 100% ową zniżką, a więc gratis. 
W takim przypadku oznacza to oszczędność nawet do 40 tys. zł.

W czasie Dni Otwartych do dyspozycji odwiedzających będą również eksperci. Projektanci wnętrz 
będą udzielać porad w zakresie wykończenia mieszkania i aranżacji wnętrz. Ich porady będą 
obejmowały zarówno aspekty techniczne, takie jak dobór odpowiednich materiałów i technik 
wykończeniowych, jak i estetyczne, takie jak architektura wnętrz, dobór elementów dekoracyjnych 
czy kolorów. Dodatkowo, przedstawiciele banków współpracujących z Atlas Estates będą 
prezentować swoje oferty kredytów hipotecznych oraz udzielać porad w tym zakresie.

Biura sprzedaży Atlas Estates będą 10 i 11 marca otwarte w godzinach 10:00-17:00. Z ofertą firmy 
będzie można się również zapoznać przy stoisku Atlas Estates nr 38/39 w czasie Targów „Nowy 
Dom Nowe Mieszkanie” na warszawskim Torwarze, które odbywają się w weekend 3-4 marca. 
Dodatkowo, między targami i Dniami Otwartymi, a więc w dniach 5-9 marca, biura sprzedaży 
aktualnie budowanych osiedli (ConceptHouse Mokotów i Apartamenty przy Krasińskiego) będą 
otwarte do godz. 22:00.


