
Un suflu de optimism î n i n v e s t i þ i i l e
rezidenþiale se resimte acum dinspre marile oraºe din
provincie, dupã anii de crizã ºi penuria de credite ce au
diminuat drastic elanul dezvoltatorilor.

Dezvoltatorii locali ºi-au adaptat proiectele pentru a
se încadra în veniturile actuale ale beneficiarilor. Iar
vânzãrile par sã meargã.

Astfel, Bermo Group urmeazã sã finalizeze în aceastã
lunã la Braºov prima fazã din complexul rezidenþial
Alphaville, amplasat în cartierul Rãcãdãu. Aceastã
etapã include 90 de apartamente cu douã sau trei
camere.

„Lucrãrile sunt în grafic, chiar s-ar putea sã terminãm
puþin mai devreme decât era preconizat”, ne-a
declarat Flavius Eºnican, director marketing Bermo
Group. La mijlocul lunii mai, 75 din cele 90 de
apartamente erau deja contractate.

A început a doua fazã din Alphaville

În paralel, Bermo Group a început în luna martie a
acestui an faza a doua din complexul Alphaville, fazã
ce include încã 55 de apartamente. Acestea urmeazã
sã fie finalizate în intervalul mai - iunie 2013. ªi pentru
aceastã etapã a început contractarea, a precizat
domnul Eºnican.

În perspectivã, dezvoltatorul are în vedere ºi
începerea unei a treia faze cu aproximativ 50 de
apartamente. Lucrãrile ar putea demara fie la sfârºitul
anului curent sau la începutul lui 2013. Durata de
construcþie va fi tot de un an.

Lucrãrile la ansamblul Alphaville sunt realizate în
cadrul grupului de cãtre compania Bermo Logistic.

Un alt proiect de viitor are în vedere construirea unui
a n s a m b l u r e z i d e n þ i a l d e a p r o x i m a t i v 2 5 d e
apartamente în Arad. În luna mai era în lucru
documentaþia de urbanism. Dezvoltatorul ar vrea sã

înceapã lucrãrile chiar în aceastã toamnã.
Bermo Group nu exclude extinderea activitãþii în alte

oraºe ale þãrii. „Studiem posibilitatea ºi de a intra pe
piaþa din Bucureºti”, ne-a mãrturisit domnul Eºnican.

Profituri mai mici, dar vânzãri mai
bune

Strategia Bermo Group a fost adaptatã condiþiilor de
piaþã caracterizate de o bãtãlie pentru preþuri. „În loc
sã reducem din calitate am preferat sã reducem din
profit ºi sã oferim cumpãrãtorilor alternative de
f inanþare, pr in plata în rate la dezvoltator” ,
menþioneazã Flavius Eºnican.

În privinþa preþurilor, multe dintre apartamentele
oferite se încadreazã în plafonul programului Prima
Casã. De exemplu, preþul unui apartament cu douã
camere în ansamblul Alphaville Braºov variazã între
45.000 ºi 65.000 de euro, în funcþie de suprafaþã ºi
nivelul avansului, explicã directorul de marketing al
companiei.

Preocuparea pentru cal itatea locuinþelor se
transpune ºi prin asigurarea unei eficienþe energetice
ridicate. De exemplu, în complexul Alphaville s-a
aplicat la exterior un termosistem cu polistiren de 15
cm grosime. În plus, pereþii despãrþitori dintre
apartamente, respectiv apartamente ºi casã scãrii sunt
realizaþi din zidãrie dublã, cu un strat de vatã mineralã
la mijloc.

Nu vor înceta sã aparã oportunitãþi în
rezidenþiale

În opinia domnului Eºnican, continuã sã existe
oportunitãþi pe piaþa rezidenþialã ºi vor fi tot timpul,
însã dezvoltatorii ºi proiectele imobiliare se vor cerne,
pe mãsurã ce cresc aºteptãrile clienþilor.

Pe de altã parte, cumpãrãtorii trebuie sã fie atenþi ºi
la alte aspecte în afarã de preþ, precum locaþia,
materialele folosite, aspectul clãdirii, vecinii etc.

În prezent unii dintre potenþialii cumpãrãtori se tem
sã facã o achiziþie ºi aºteaptã mai multe semnale
pozitive venite din economie.

Activitatea fondurilor de investiþii imobiliare pe zona
rezidenþialã este redusã întrucât cautã produse specu-
lative. În cazul Bermo Group nu s-au concretizat
tranzacþii cãtre fonduri, deºi reprezentanþii Grupului
se declarã deschiºi ºi la aceastã posibilitate.
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