
MATEI MALOª, CEO DIRECTIMO:

"Piaþa imobiliarã este
afectatã de inflaþie ºi de
creºterea explozivã a
costurilor de construcþie"
l "Estimãm dezvoltarea unui nou segment - locuinþele smart economy"
lDirectimo - platformã pentru achiziþii de locuinþe noi - s-a lansat luna
trecutã, în urma unei investiþii de un milion de euro

P
iaþa imobiliarã este
afectatã de inflaþie ºi
de creºterea explo-
zivã a costurilor de
construcþie din ulti-
mul an, conform

domnului Matei Maloº, CEO Di-
rectimo, care, în acest context, es-
timeazã dezvoltarea unui nou
segment, corelat cu piaþa occi-
dentalã - locuinþele smart econo-
my, "eficiente din perspectiva uti-
lizãrii spaþiului ºi optimizate din
punct de vedere arhitectural, ast-
fel încât sã satisfacã cererea sol-
vabilã din piaþã".

Directimo, o platformã pentru
achiziþii de locuinþe noi, care dã
acces gratuit la oferte pentru 300

de ansambluri rezidenþiale ºi
peste 50.000 de apartamente noi
din Bucureºti, s-a lansat luna tre-
cutã, în urma unei investiþii de un
milion de euro. Directimo este un
motor de cãutare dedicat pieþei
rezidenþiale noi, cu o bazã de
date proprie ºi tehnologie bazatã
pe inteligenþã artificialã (AI).

În primele trei trimestre ale
anului 2021, specialiºtii Directimo
au selectat peste 50.000 de ofer-
te noi, pe segmentele superioare
ale pieþei: mediu, mediu-supe-
rior, premium ºi de lux din Capi-
talã. Dupã monitorizarea pieþei
timp de nouã luni, concluziile
Directimo pentru cele patru seg-
mente ale pieþei sunt:

l apartamentele calitative de-
vin inaccesibile publicului larg:
doar pe segmentul mediu mai
sunt disponibile unitãþi cu douã
camere, care sã se încadreze în
limita plafonului de 5% TVA, res-
pectiv 450.000 RON, fãrã inclu-
derea locului de parcare. Supra-
faþa medianã utilã a acestor uni-
tãþi este de 53 mp, iar preþul me-

dian per unitate este de 89.000
EUR + TVA + loc de parcare;
l pe segmentul mediu supe-

rior, apartamentele cu douã ca-
mere au o suprafaþã medie utilã
de 54 m p , p r eþul m edi an
ajungând la nivelul de 111.600
EUR + TVA + loc de parcare;
l în ceea ce priveºte segmen-

tul premium, suprafaþa medie
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Directimo este o platformã fondatã de o serie de investitori în tech
& real estate ºi se adreseazã cumpãrãtorilor de locuinþe noi de pe
segmentele superioare ale pieþei: mediu, mediu-superior, pre-
mium ºi de lux. Ofertele sunt verificate ºi documentate în prealabil
de specialiºti în imobiliare. Acestea conþin date actualizate, com-
plete, fãrã duplicate. Utilizatorii beneficiazã de consultanþã ºi asis-
tenþã în încheierea tranzacþiilor.
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creºte la 57 mp utili, iar preþul
mediu per unitate ajunge la
148.000 EUR + TVA + loc de par-
care;
l în zonele exclusiviste ale Ca-

pitalei, pe segmentul de lux (zo-
nele Primãverii, Capitale, Kiseleff
ºi Aviatorilor), suprafeþele me-
diane ajung la 81 mp utili pentru
douã camere, în timp ce preþul
unei astfel de locuinþe a depãºit
pragul de 700.000 EUR + TVA +
loc de parcare. Pe de o parte,
acest fapt poate fi explicat prin
creºterea semnificativã a cererii:
numãrul de milionari a crescut în
pandemie de la 32.000 la peste
47.000, conform unui raport re-
cent emis de Credit Suisse. Pe de
altã parte, oferta este extrem de
scãzutã în contextul raritãþii tere-
nurilor ºi al dificultãþilor din pro-
cesul de autorizare.

Deficit semnificativ
de studiouri duble,
apartamente de douã
ºi patru camere

În acest moment existã un de-
ficit semnificativ de studiouri
duble cu suprafeþe utile de 45

mp, apartamente de douã ca-
mere plus birou, de aproximativ
65 mp, ºi apartamente de patru
camere, cu suprafeþe de 80-90
mp utili, plus terase, conform
sursei.

Pe segmentul de patru came-
r e , s up r afaþa m edi an ã de-
pãºeºte 100 mp utili, aparta-
mentele fiind inaccesibile finan-
ciar pentru o familie cu doi copii
ºi venituri medii, potrivit specia-
liºtilor Directimo, care menþio-
neazã cã eficientizarea suprafe-
þelor, investiþia în arhitecturã ºi
calitate ar conduce la un raport
mai echilibrat între cerere ºi
ofertã ºi o aliniere la standardele
europene.

În plus, unitãþile de tip smart
economy pot genera atât randa-
mente mai bune pentru închi-
riere, cât ºi premisele unui nivel
de calitate mai ridicat, în con-
textul competiþiei ºi al presiunii
care existã pe costuri.
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Segmentul mediu, al clasei de mijloc, include locuinþe localizate
în zone semi-centrale ale oraºului, bine conectate la infrastruc-
turã ºi mijloace de transport în comun, precum ºi în suburbia de
nord (centurã, Pipera & Voluntari), uºor accesibilã cãtre polul de
birouri datoritã Autostrãzii Urbane. Finisajele sunt de calitate
medie, iar facilitãþile pentru familie sunt încorporate în
ansamblu.

Segmentul mediu-superior se diferenþiazã de cel mediu prin po-
ziþionãri mai bune, în zone centrale sau lângã parcuri ºi hub-uri
de birouri. Totodatã, finisajele ºi facilitãþile sunt superioare. Su-
prafeþele medii utile sunt similare cu cele din segmentul mediu -
garsonierã 36 mp, studio dublu 42 mp, apartamente cu douã
camere 53 mp, apartamente cu douã camere ºi birou 64 mp,
apartamente cu trei camere 77 mp.

Segmentul premium este cel în care arhitectura ºi designul fac
diferenþa, la fel suprafeþele, calitatea materialelor, a proiectelor
de peisagisticã ºi a facilitãþilor dedicate rezidenþilor. Suprafaþa
medie utilã a unei garsoniere este de 40 mp, cea a unui apar-
tament de douã camere este de 57 mp, iar pentru trei camere
82 mp. Acest tip de locuinþe se regãsesc în zonele de nord, cen-
trale sau ultra-centrale.

Segmentul de lux sau high-end este cel al locuinþelor exclusivis-
te, cu proprietãþi unicat targetate de antreprenori, investitori
sau top managementul companiilor multinaþionale. În Bucu-
reºti, aceste proprietãþi se regãsesc în zone precum Primãverii,
Capitale, Kiseleff ºi Aviatorilor.


