Warszawa, 5 kwietnia 2012

Comperia.pl uruchamia Centrum Dewelopera
Każdy, kto chce kupić nieruchomość i znaleźć finansowanie na nią może teraz
zrobić do w jednym miejscu. Porównywarka finansowa Comperia.pl uruchomiła
dział „Centrum Dewelopera”, gdzie prezentowane będą informacje o firmach
budujących mieszkania oraz ich aktualna oferta.
Centrum Dewelopera to miejsce, które umożliwia prezentację realizowanych przez dewelopera inwestycji oraz przede wszystkim wymianę kontaktów pomiędzy działem sprzedaży, a klientem poszukującym kredytu hipotecznego, a co za tym idzie planującym kupno
nieruchomości.
- Portal Comperia.pl odwiedzają osoby szukające najlepszej oferty kredytów hipotecznych. Mamy ponad 370 tys. wyszukiwań kredytów miesięcznie. Te same osoby szukają
także mieszkania. Postanowiliśmy dać im możliwość zrealizowania obu tych celów
w jednym miejscu – mówi Karol Wilczko, wiceprezes Comperia.pl – Centrum Dewelopera
ma być miejscem rzetelnej prezentacji kompleksowej informacji o danej firmie i jej ofercie. – dodaje.
Użytkownicy portalu uzyskują więc dostęp do informacji na temat oferty mieszkań
i sposobu ich kredytowania. Deweloperzy mogą natomiast dotrzeć z ofertą do osób
zainteresowanych kredytem hipotecznym, czyli zakupem nieruchomości.
- Portal Comperia.pl to doskonałe miejsce na prezentację firmy takiej jak nasza. To tu
zaglądają osoby poszukujące kredytu hipotecznego, a więc z pewnością myślące także
o zakupie mieszkania – mówi ………….. z Dom Development. – dlatego zdecydowaliśmy się,
jako jedni z pierwszych, na prezentację swojej oferty właśnie tu. Liczymy, że dzięki
naszej obecności na Comperia.pl trafi do nas więcej potencjalnych klientów. – dodaje.
Oprócz Dom Development, jednego z największych deweloperów w Polsce, na portalu
Comperia.pl informacje na swój temat zdecydowało się już zamieścić już ponad …… firm.
Serwis będzie nadal rozwijany. Pojawią się w nim między innymi specjalne oferty
kredytowania mieszkań dla poszczególnych inwestycji. Jego istotną częścią będą także
oceny poszczególnych deweloperów zamieszczane przez użytkowników.
O Comperia.pl:
Comperia.pl to pierwsza w Polsce porównywarka finansowa. Przedmiotem działalności spółki jest
porównywanie i pośrednictwo w sprzedaży produktów oferowanych przez banki, firmy doradztwa
finansowego, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, SKOK-i i inne instytucje
finansowe. Comperia istnieje od marca 2008 roku, od 5 grudnia 2011 r. spółka jest notowana na
rynku New Connect. Obecnie za jej pośrednictwem do banków trafia co miesiąc kilka tysięcy
klientów. W skład Grupy Comperia, oprócz porównywarki finansowej Comperia.pl, wchodzi portal
poświęcony kredytom hipotecznym eHipoteka.com oraz serwis motoryzacyjny Autoa.pl, serwis
porównujący konta bankowe Kontoteka.pl oraz portal finansowy Banki.pl. Niedawno uruchomiono
także ComperiaLead, rozbudowany program partnerski, który pozwala właścicielowi dowolnej
strony internetowej lub bloga na zarabianie w sieci na pośrednictwie w sprzedaży produktów
finansowych.

