TARGUL DE CASE Real Bucharest
FINMEDIA organizează la Sala Palatului din Bucureşti, în perioada
22-25 mai 2008, TÂRGUL DE CASE Real Bucharest.
Aflata la a IV-a ediţie, expoziţia creează platforma necesară pentru
contacte şi comunicare în domeniul imobiliar si este cel mai
important eveniment organizat în România, dedicat acestui sector.
TÂRGUL DE CASE Real Bucharest se diferenţiază pe piaţa târgurilor
de gen din Bucureşti prin locaţia centrală, spaţiul expoziţional
ofertant - peste 1.000 mp, cât şi prin faptul că intrarea vizitatorilor
este liberă.
Un număr record de expozanţi vă aşteaptă la standurile lor:
dezvoltatori de proiecte imobiliare, constructori, finanţatori,
antreprenori, consultanţi; varietatea companiilor participante va oferi
vizitatorilor posibilitatea de a se bucura de sprijin în toate etapele
achiziţionării unei locuinţe, şi anume va putea compara ofertele fie că
este vorba despre o locuinţă sau o investiţie pentru care va putea
alege, chiar la faţa locului, şi varianta cea mai avantajoasă de
finanţare.
Târgul din acest an aduce ceva nou pentru vizitatorii săi: un birou de
consultanţă gratuită pentru obţinerea creditelor necesare
achiziţionării imobilelor.
Real Bucharest este cel mai bun mod de a descoperi, pe parcursul a
patru zile, ofertele cele mai potrivite, tendinţele-cheie ale pieţei
imobiliare, ultimele noutăţi în domeniu, creditul adecvat ori sfatul
direct al consilierilor specializaţi, prezenţi în spaţiul expoziţional.

PROGRAMUL VIZITARE EXPOZITIE - 22-25 mai
Joi, Vineri, Sambata:
10.00 - 19.00

Duminica: 10.00 - 16.00
Organizator: FinMedia
Partener principal: BRD-Groupe Societe Generale
Parteneri: Raiffeisen Bank si Herastrau Vigoresidence
Parteneri media: National Fm, Radio Bucuresti, 7 Seri, Misiunea Casa,
VreauCredit.ro, Imobiliare.ro, Red Imobiliare, Anuntul Imobiliar,
Construction-Briefly.ro, Oferte Speciale, Imobiliare-rezidentiale.ro,
Portal imobiliar, Business Adviser si Business Point.
Un eveniment sustinut de Capital, Evenimentul Zilei si Compact.
Cu sprijinul AutoCobalcescu si Casia Communication.
Partener internet: iNes Group

Persoane de contact:
Vali Becheru – Asistent Director Eveniment, tel. 0727.219.185,
vbecheru@finmedia.ro
Lavinia Bitica – PR Specialist, tel. 0744.883.709,
lavinia.bit@gmail.com

