
Ostatnie wydarzenia 
Firma RONSON sukcesywnie wprowadza w swoich 
projektach ekologiczne rozwiązania, pozwalające na 
zmniejszenie kosztów utrzymania nieruchomości oraz 
przygotowane z dbałością o środowisko. Jako pionier wy-
korzystywania innowacji na rynku nieruchomości zamie-
rzamy wprowadzać do kolejnych projektów nowe rozwią-
zania technologiczne automatyki mieszkań i budynków. 
W naszych inwestycjach stosujemy takie rozwiązania jest 
system rekuperacji, wykorzystanie wody deszczowej do  
dające możliwość podlewania części wspólnych, stoso-
wanie zielonych dachów i ścian zielonych zapewniające 
zmniejszenie emisji CO2 do środowiska,  tworzenie dużej 
ilości nowych nasadzeń w obszarze części wspólnych , 
aby zwiększyć obszar powierzchni biologicznie czynnej. 
Poszczególne rozwiązania są indywidualnie dobierane 
do inwestycji.  Jako pionier wykorzystywania innowa-
cji na rynku nieruchomości, planujemy jeszcze bardziej 
zwiększyć ilość takich rozwiązań, które doskonale będą 
wpisywać się w ekologiczny styl życia. Podsumowaniem 
tego rodzaju działalności jest nowo powstająca w 2021  
inwestycja EKO Falenty.
To projekt dla miłośników natury i mieszkania w spokoj-
nej, cichej okolicy, ale w niewielkiej odległości do mia-
sta z jego wszystkimi zaletami. Będzie to kompleksowe 
osiedle zapewniające mieszkańcom wiele udogodnień, 
a jednocześnie stawiające na życie w zgodzie z naturą 
dzięki szeregowi ekologicznych rozwiązań, pozwalają-
cych na oszczędności i troskę o środowisko.
W tym roku firma dołączyła do programu Karta Dużej 
Rodziny, aby jeszcze bardziej ułatwić start rodzinom 
z dziećmi.

Kontekst rynkowy
Polski rynek budowlany i mieszkaniowy cechuje 
się dużą konkurencyjnością, zwłaszcza w dużych 
miastach. Rosnący popyt na nieruchomości, uzna-
wane za najbezpieczniejszą formę lokaty kapitału 
w niepewnych czasach, a także rekordowo ni-
skie stopy procentowe oraz rosnąca inflacja spra-
wiają, że – mimo trwającej pandemii – firmy z branży 
mieszkaniowej odnotowały w 2020 roku doskonałe  
wyniki. 
Także RONSON Development, na tle innych pod-
miotów w branży wyróżniający się innowacyjnym 
podejściem do realizacji inwestycji, sprzedał rekor-
dową liczbę mieszkań: 918, co przekłada się na 
21-procentowy wzrost rok do roku. W ciągu zaledwie 
trzech pierwszych miesięcy 2021 roku klienci firmy 
kupili 355 lokali, a 185 zostało przekazanych nowym 
lokatorom. 

przez Magazyn „Strefa Gospodarki” „Dziennika Gazety 
Prawnej”. Wśród trofeów ma także nagrodę katego-
rii „usługi deweloperskie” w konkursie Orły Polskiego 
Budownictwa 2014, godło Deweloper Roku 2013 
i 2017, przyznane przez Centralne Biuro Certyfikacji 
Krajowej czy tytuł Kryształowego Developera 2007. 
Projekty Miasto Marina oraz Nova Królikarnia zo-
stały uznane za najciekawsze inwestycje mieszka-
niowe w 2019 roku według „Gazety Finansowej”, 
a Panoramika – za najlepszy projekt w Szczecinie 
w 2019 roku według portalu RynekPierwotny.pl. 
RONSON jest również laureatem wielu prestiżowych 
nagród przyznawanych przez grono analityków i inwe-
storów giełdowych. W 2013 roku zajęła I miejsce w ran-
kingu Giełdowa Spółka Roku w kategorii „Relacje inwe-
storskie” organizowanym przez dziennik „Puls Biznesu”. 
Z kolei w 2017 roku strona internetowa Spółki została 
nagrodzona tytułem Złota Strona Emitenta w konkur-
sie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów 
Giełdowych. 

Promocja Marki 
Przy sprzedaży mieszkań marka przykłada dużą wagę 
do wartości dodanej. Osiedla RONSON to dla klien-
tów nie tylko cztery ściany, ale także przywiązanie do 
miejsca, określonego stylu życia, wspólnoty mieszkań-
ców. Marka dba o to, aby każdy znalazł swoje miejsce, 
pozwalające mu wyrazić siebie i zadbać o wszystkie 
potrzeby. 
Bardzo ważne w procesie obsługi klienta marki są 
biura sprzedaży, gdzie najczęściej podejmowana osta-
teczna decyzja o kupnie lokalu. RONSON dba o to, 
aby sprzedawcy byli fachowi, kompetentni i sprawowali 
opiekę nad klientem na wszystkich etapach zakupu. 

Przywiązuje także dużą wagę do estetyki biur oraz 
narzędzi, którymi posługuje się w procesie sprzedaży. 
W ostatnim czasie firma zastąpiła tradycyjne makiety 
spacerami 3D po inwestycji, lepiej obrazującymi wygląd 
mieszkania i jego otoczenia.
W procesie komunikacji marketingowej od początku 
pandemii marka skupiła się na tworzeniu atrakcyjnych 
i angażujących treści w mediach społecznościowych. 
W 2020 roku powstał profil RONSONA na Instagramie, 
firma zaczęła też tworzyć więcej filmów oraz rozwi-
nęła serię postów lifestyle’owych i treści z hasztagiem 
#RonsonIsAboutPeople, ukazujących pracowników 
i ich przedsięwzięcia prywatne i zawodowe. 
Gdy biura sprzedaży były zamknięte ze względu na 
obostrzenia związane z pandemią, marka skoncen-
trowała się na video marketingu, wprowadzając nie-
konwencjonalny i – jak się okazało – przełomowy cykl 
Wirtualnych Dni Otwartych. Celem inicjatywy było za-
prezentowanie klientom dostępnej oferty – gotowych 
mieszkań, ich rozkładów, przykładowej aranżacji, kla-
tek, widoku z okna oraz części wspólnych. Pozwoliło 
to na wygenerowanie dużego zainteresowania klien-
tów, którzy mogli obejrzeć konkretną inwestycję bez 
wychodzenia z domu i na żywo zadać pytania han-
dlowcowi, doradcy kredytowemu czy architektowi. 
W live’ach uczestniczyło nawet do pięciu razy więcej 
osób niż w standardowych, stacjonarnych dniach 
otwartych.
W tym roku marka uruchomiła kolejny cykl relacji live: 
„Postaw na nieruchomości” w formule spotkań z eks-
pertami. Projekt kieruje do osób, które mają w planach 
inwestycje mieszkaniowe, ale brak im wiedzy i doświad-
czenia, mają wątpliwości i obawy dotyczące inwestowa-
nia na rynku nieruchomości.

 

Oferta
RONSON tworzy przestrzenie, w których dobrze i wy-
godnie się mieszka. Stawia na zrównoważony rozwój 
i nowoczesne technologie. Obecnie prowadzi czterna-
ście inwestycji, takich jak m.in. Ursus Centralny, Miasto 
Moje czy Nova Królikarnia. Na realizację oczekują 
kolejne. 
W portfolio RONSONA są zarówno przedsięwzięcia 
wieloetapowe, jak i mniejsze inwestycje, a w ofercie: 
mieszkania dopasowane do potrzeb różnych grup 
klientów – domy i apartamenty, mieszkania o podwyż-
szonym standardzie czy z segmentu popularnego.
Firma powiększa swój bank ziemi i stale poszukuje no-
wych gruntów pod zabudowę wielo- i jednorodzinną 
w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. 
Strategią firmy jest budowa najwyższej jakości osiedli, 
w ramach których oferuje szeroki pakiet udogodnień 
i innowacyjne rozwiązania podnoszące komfort życia. 

Mieszkańcy – oprócz „własnego M” – mają do dyspo-
zycji siłownie, kluby fitness, osiedlowe miejsca integra-
cji czy kluby malucha. Każda inwestycja ma unikatowy 
charakter, a firma – poprzez oferowane produkty i roz-
wiązania – chce kreować poczucie wspólnoty i zachę-
cać do spędzania czasu na świeżym powietrzu. 
RONSON dba także o wyjątkowy design części wspól-
nych, projektując wnętrza z uwzględnieniem najnow-
szych trendów w architekturze. W procesie zakupu 
nieruchomości doradza, jak wybrać odpowiedni kredyt, 
a także oferuje wsparcie profesjonalistów przy wykoń-
czeniu lokalu.

Osiągnięcia 
Dowodem zaufania klientów do firmy są liczne nagro- 
dy i certyfikaty. W 2020 roku spółka znalazła się  
w czołówce Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych 
Deweloperów Mieszkaniowych 2020, organizowanego 

1999 Rejestracja firmy RONSON Development.

2000 Rusza pierwsza inwestycja mieszkaniowa.

2004 Firma dołącza do Polskiego Związku Firm 
Deweloperskich.

2007 Spółka wchodzi na GPW.

2008 RONSON uruchamia pierwszą inwestycję poza 
stolicą – w Poznaniu.

2008 Andrzej Gutowski zostaje członkiem zarządu.

2019 Boaz Haim obejmuje stanowisko Prezesa 
RONSON Development.

2020 Yaron Shama obejmuje stanowisko 
wiceprezesa zarządu ds. finansowych

2021 Firma przystępuje do programu Karta Dużej 
Rodziny.

2021  Karolina Bronszewska, dyrektorka  
Działu marketingu i innowacji, zostaje  
pierwszą kobietą w zarządzie  
RONSON Development.
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RONSON Development jest jedną z wiodących firm developerskich w Polsce, notowaną na Giełdzie Papierów 
Wartościowych. Inwestycje mieszkaniowe prowadzi w największych miastach: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu 
i Szczecinie. 

TO, CZEGO NIE WIEDZIAŁEŚ

Marka regularnie organizujemy akcje charyta-
tywne: w zeszłym roku wsparła ośrodki pomocy 
społecznej w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu 
i Szczecinie, Dom Dziecka nr 1 w Więcborku, 
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich oraz 
schronisko dla zwierząt w Radomiu. 

Ponad 20% 
Tylu pracowników pracuje w RONSONS  

więcej niż 10 lat.

hIsTOrIA MArKI


