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PRZEDSTAWIAMY STREFĘ PREMIUM PROPERTYNEWS.PL
Strefa Premium PROPERTYNEWS.PL to miejsce stworzone dla kadry zarządzającej w spółkach deweloperskich 
i firmach inwestujących na rynku nieruchomości komercyjnych, agencjach doradczych, sieciach handlowych, 
firmach dostarczających usługi i  produkty oraz instytucjach i  bankach finansujących inwestycje, a  także 
samorządowców. Naszym Abonentom zapewniamy dostęp do unikalnych informacji, profesjonalnej wiedzy 
i narzędzi niezbędnych w codziennej pracy.
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Unikatowe treści i nieograniczony  
dostęp do archiwum
Informacje, rynkowe podsumowania, raporty, analizy, opinie, wywiady. Nowe inwestycje, strategie 
spółek, trendy na lokalnych rynkach nieruchomości komercyjnych, success stories rynkowych 
graczy oraz inne tematy dostępne tylko u nas.

Rankingi i zestawienia
Aktualne i archiwalne listy najdynamiczniej rozwijających się firm z branży hotelowej oraz 
największych najemców centrów handlowych w Polsce. Zobacz rzetelny obraz rynku 
i zachodzących na nim zmian. Jeżeli zdecydujesz się na roczny abonament Strefy Premium, 
uzyskasz kod rabatowy uprawniający do zakupu wszystkich rankingów ze zniżką 50%.

Archiwum Property Magazine i Property 
Design Magazine
Artykuły z bieżących numerów magazynów „Property Magazine” i „Property Design Magazine”. 
Zyskaj dostęp do archiwalnych wydań w jednym miejscu. Czytaj wygodnie na komputerze, tablecie 
i smartfonie.
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Dodatkowe alerty propertynews.pl
Wybierz dowolne słowa kluczowe, aby otrzymywać powiadomienia o nowych publikacjach na 
ulubiony temat. Standardowo możesz wskazać 10 haseł, w Strefie Premium bez ograniczeń.

Udział w najważniejszych wydarzeniach
Jeżeli zdecydujesz się na roczny abonament Strefy Premium, uzyskasz pierwszeństwo 
uczestnictwa w kongresach, konferencjach, seminariach i wydarzeniach specjalnych 
organizowanych przez Grupę PTWP.

Property Map
Zyskaj dostęp do unikalnego narzędzia - bazy danych o największych inwestycjach na rynku 
nieruchomości komercyjnych.

Co znajdziesz w Stref ie Premium
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Kontakt

Wybierz najkorzystniejszą ofertę dla siebie 
lub pakiet dla firm ze specjalnym rabatem

Jak uzyskać dostęp do Strefy Premium?

Pakiety biznes*
*Ceny za pojedynczy dostęp w pakiecie

12 miesięcy 6 miesięcy

2-5 abonamentów 990 PLN 550 PLN

6 więcej abonamentów 890 PLN 450 PLN

PAKIETY INDYWIDUALNE

12 miesięcy 6 miesięcy

1100 PLN 615 PLN

Płatność jednorazowa. Dostepne metody płatności: karta, e-przelew, BLIK, Google Pay

Masz pytania?  
Zachęcamy kontaktu:  premium@propertynews.pl


