
KIM VRÂNCEANU, CEO BUCHAREST PROPERTIES:

"Piaþa româneascã
de închiriere de
apartamente este
grav subdezvoltatã"

Reporter: Cum aratã piaþa apar-
tamentelor de închiriat în þara
noastrã?

Kim Vrânceanu: Piaþa românea-
scã de închiriere de apartamente
este grav subdezvoltatã, lãsând po-
tenþialilor chiriaºi practic sã nu aibã
de ales decât sã facã compromisuri
prin selectarea unui apartament de
la un proprietar privat situat în clã-
diri fãrã facilitãþi. În þãrile avansate
din punct de vedere economic,
cele mai multe închirieri rezidenþia-
le sunt situate în clãdiri construite
special, care oferã apartamente de
calitate profesionalã, proiectate în
funcþie de nevoile specifice ale chi-
riaºului.

Reporter: S-au schimbat prefe-
rinþele chiriaºilor în ceea ce priveºte
alegerea locuinþei?

Kim Vrânceanu: Pandemia de
Covid-19 a schimbat piaþa de închi-
riere aºa cum am anticipat. Chiriaºii

cautã mai mult spaþiu, deoarece
mulþi oameni continuã sã lucreze
de acasã (o altã camerã suplimen-
tarã sau mai mult spaþiu în camera
de zi pentru a gãzdui zona de bi-
rou). De asemenea, sunt mai atenþi
la intangibile, cum ar fi lumina soa-
relui ºi zgomotul, din nou, deoare-
ce mulþi oameni lucreazã de acasã.
Majoritatea chiriaºilor încep sã
aprecieze în cele din urmã curãþe-
nia spaþiilor comune din interiorul
ºi din jurul clãdirilor, atunci când îºi
aleg apartamentul.

Reporter: Conceptul occidental
de apartamente doar pentru închi-
riat este încã privit drept noutate în
þara noastrã. În ce mãsurã începe
acesta sã devinã tot mai cãutat?

Kim Vrânceanu: Întrucât piaþa
de închirieri rezidenþiale se maturi-
zeazã în România, iar consumatorii
au capacitatea de a vedea apar-
tamente de închiriat construite co-
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Conceptul occidental de apartamente doar pentru închiriat este încã

privit drept noutate în þara noastrã, iar piaþa de închiriere de aparta-

mente este subdezvoltatã. Compania cu acþionariat american Bu-

charest Properties REIT, unul dintre cei mai importanþi dezvoltatori de

apartamente exclusiv pentru închiriat din Bucureºti, a adus acum

mai bine de 5 ani în România un concept imobiliar unic - un complex

dedicat exclusiv chiriaºilor. Recent, compania a finalizat a doua eta-

pã a complexului rezidenþial Vitan Estates. Complexul are încã douã

clãdiri încadrate în clasa A, de 11 etaje fiecare, ridicate în urma unei

investitii de peste 10 milioane de euro. Astfel, sunt disponibile spre

închiriere un numãr de 156 garsoniere ºi apartamente, mobilitate ºi

utilate, iar investiþia totalã în acest proiect se ridicã la peste 20 de mi-

lioane de euro.

Kim Vrânceanu, CEO al Bucharest Properties, ne-a acordat un inter-

viu în care ne-a vorbit despre cum aratã piaþa apartamentelor de

închiriat din þara noastrã, despre cum s-au schimbat preferinþele chi-

riaºilor în alegerea locuinþelor, dar ºi despre planurile de dezvoltare

ale companiei.



respunzãtor aºa cum am construit
în Vitan Estates, îºi dau seama cã
meritã un nivel de trai mai ridicat,
aºa cum putem oferi noi. Chiriaºii
vãd valoarea clãdirilor noastre de
închiriere ºi a platformei noastre de
închiriere: securitate, fiabilitate,
uºurinþã ºi, mai ales, valoare pentru
a locui într-una dintre proprietãþile
noastre. Oferim multe facilitãþi,
cum ar fi TV prin cablu ºi internet
gratuit, o spãlãtorie gratuitã, un
centru de fitness, securitate 24/7,
parcare securizatã ºi o echipã admi-
nistrativã care satisface nevoile chi-
riaºilor. Avem spaþii comune curate
ºi igienice, iar apartamentele sunt
în stare imaculatã atunci când un
locatar se mutã. Orice problemã cu
care se pot confrunta cu aparta-
mentul lor, echipa noastrã profe-
sionalã le rezolvã rapid. De aseme-
nea, oferim servicii de concierge,
care îi ajutã pe chiriaºii noºtri expaþi
sã cãlãtoreascã în Bucureºti. Comu-
nitatea noastrã de chiriaºi benefi-
ciazã de proiectul nostru planificat
de la amenajarea apartamentelor ºi
pânã la facilitãþile ºi punctele de
vânzare cu amãnuntul de la parte-
rul clãdirii (piaþã, restaurant, salon

de coafurã), toate cu scopul de a
face viaþa chiriaºilor mai uºoarã,
convenabilã ºi fãrã probleme.

Reporter: Care au fost principa-
lele provocãri cu care v-aþi confrun-
tat dupã darea în chirie a aparta-
mentelor finalizate în 2016?

Kim Vrânceanu: Principalele pro-
vocãri cu care ne-am confruntat
sunt educarea consumatorilor ºi
învãþarea acestora sã caute valoare
ºi nu un compromis atunci când
închiriazã un apartament. Odatã cu
situaþia pandemicã COVID, tot mai
mulþi oameni îºi dau seama cã
închirierea spaþiului lor de locuit le
permite sã se bucure de un stil de
viaþã mai modern ºi flexibil.

Reporter: Vitan Estates a mai
adãugat 156 de apartamente de
închiriat odatã cu finalizarea pro-
iectului. În ce mãsurã sunt acestea
contractate?

Kim Vrânceanu: Apartamentele
vin acum pe piaþã. Avem un interes
puternic pentru complex. Aparta-
mentele sunt închiriate ºi avem o
ocupare din ce în ce mai mare.

Reporter: Credeþi cã mai este ne-
voie de alte proiecte în Bucureºti
destinate exclusiv închirierii?

Kim Vrânceanu: Chiriaºii aprecia-
zã calitatea, comoditatea ºi accesi-
bilitatea în a trãi într-un proiect de
închiriere completã, cum ar fi Vitan
Estates. Ele pot depinde în mod ab-
solut de accesul la echipa noastrã,
de un apartament pe deplin fun-
cþional ºi de o clãdire ºi împrejurimi
impecabil întreþinute ºi de numero-
asele facilitãþi care ne fac sã ieºim în
evidenþã pe piaþa de închiriere din
Bucureºti. Cu toate acestea, proiec-
te precum ale noastre sunt extrem
de costisitoare, cu costuri continue
pentru întreþinerea clãdirilor. Aºa
cum am menþionat mai devreme,
restaurãm fiecare apartament în
condiþii "ca noi" odatã ce un chiriaº
pãrãseºte unitatea. Uzura unui
apartament dupã 1,2,3 sau 4 ani de
rezidenþã a unui singur chiriaº este
destul de semnificativã ºi obiectivul
nostru este întotdeauna sã retur-
nãm apartamentul pe piaþã cât mai
repede posibil, respectând în ace-
laºi timp propriile protocoale de
închiriere apartamente de calitate
superioarã. Clientul beneficiazã de
uºurinþa de a locui într-un astfel de
complex. Au la îndemânã toate fa-
cilitãþile unui stil de viaþã urban

uºor. Nevoile lor de locuinþe sunt
satisfãcute ºi se bucurã de servicii
excepþionale personalizate în timp
ce trãiesc în comunitãþile noastre.
Facem un efort pentru a ne cu-
noaºte clienþii ºi pentru a-i face sã
se simtã primiþi în comunitatea no-
astrã. Pentru a menþine acest nivel
de servicii pentru clienþi, am anga-
jat ºi instruit echipa noastrã pentru
a oferi cele mai bune în fiecare zi.
Piaþa va rãspunde întotdeauna po-
zitiv la aceastã calitate a aparta-
mentului ºi la acest tip de serviciu.

Reporter: Ce urmeazã pentru Bu-
charest Properties REIT? Aveþi în
plan noi investiþii?

Kim Vrânceanu: Suntem foarte
optimiºti cu privire la piaþa de
închirieri rezidenþiale din România.
În 2021, începem proiecte de peste
15 milioane de euro, iar planul no-
stru include proprietãþi care urmea-
zã sã fie dezvoltate nu numai în
zona Vitan, ci ºi în alte zone din sec-
toarele 3 ºi 4.

Reporter: Vã mulþumesc!
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