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Драгану Ђиласу, председнику Савеза за Србију, је на адресу његове фирме стигла
понуда за куповину стана у најновијој згради Београда на Води.

  

Ђилас је овај допис поделио на Твитеру уз коментар: „Ови стварно нису нормални“.

  
  

Ovi stvarno nisu normalni. pic.twitter.com/HjAM62RHVg

  — Dragan Djilas (@DraganDjilas) August 24, 2018    

Наиме, у допису директор продаје Београда на води доо представља ексклузивну
понуду станова у најновијој, седмој згради Belgrade Waterfronta, BW Aurora и позива
Ђиласа на претпродају која је заказана за 24. август у 10 сати, где га очекује „најбољи
избор станова и атрактивне цене које важе током тог продајног дана“.

  

„BW Аурора је породична стамбена зграда, у другом реду од реке, у непосредној
близини Куле Београд, Сава променаде, тржног центра BW Галерија и зграда од
историјског значаја у срцу Савамале“, стоји у опису нове зграде.

  

Поред тога, у оптицају је и „ограничена понуда станова“ у стамбеним зградама BW
Arcadia, BW Magnolia, BW Vista, BW Parkview и The Residencesат и the St. Regis Belgrade-
„брендираних станова у Кули Београд“.

  

У допису је и појашњено да је „са инвестиционог аспекта, посебно атрактивно улагање у
некретнине у раној фази изградње објекта, али и пројекта у целини“. „Ово је идеалан
моменат за куповину, јер је у кратком временском периоду могуће повећање вредности и
кроз раст цене и кроз рентирање некретнине“, поучава директор продаје.

  

Потенцијалном клијенту се нуди и да му се „лично представе све могућности које овај
јединствени пројекат нуди, досадашња искуства, тржишне податке о расту вредности
станова, као и процене агенција о очекиваној вредности ренте“, а понуђен је и лични
саветник.
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https://t.co/HjAM62RHVg
https://twitter.com/DraganDjilas/status/1032978414356099073?ref_src=twsrc%5Etfw
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