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Tisková zpráva

Lexxus Norton slaví 2 roky na realitním trhu!

Praha 24. října 2013 - Značka Lexxus Norton – specialista na luxusní nemovitosti - si
na pražském realitním trhu velmi rychle vybudovala respekt. Za dva roky své
existence asistovala u prodeje téměř dvou set nemovitostí. V současné době má
v nabídce více než 350 bytů a domů na nejlepších pražských adresách.
Statistiky společnosti Lexxus Norton potvrzují dlouhodobý trend: zájem o výjimečné nemovitosti
podléhá podstatně méně ekonomickým výkyvům, krizím a společenským nejistotám. Strategie
vytvoření samostatné značky pod hlavičkou LEXXUS a.s, se specializací užší nabídku kvalitních
nemovitosti, které zároveň vyžadují individuální přístup i formu prodeje. „Vznik samostatné
značky Norton pod křídly LEXXUSu v roce 2011 si vyžádal postupný rozvoj a dospívání realitního
trhu,“ komentuje první roky činnosti Lexxus Norton ředitel společnosti LEXXUS a.s., Peter
Višňovský. „Profesionalita a hluboká znalost trhu jsou klíčové hodnoty pro nás i naše klienty. Do
našeho portfolia nemovitostí se nedostane zdaleka vše, co trh a majitelé nabízí, jak to často
vídáme u konkurence. Lexxus Norton se zaměřuje na skutečně kvalitní a mimořádné
nemovitosti.“
Typickým klientem hledající nemovitosti, kde Lexxus Norton nabízí své portfolio je podle
statistiky společnosti bonitnější klientela s preferencí kvalitního životního stylu, zájemci, kteří již
mají zkušenosti s pořízením nemovitosti, klientela hledající příležitosti pro uložení volných
finančních prostředků.
V kategorii luxusních nemovitostí je dlouhodobě největší zájem o Prahu 1, 2, 5 a 6 - s důrazem
na objekt, ve kterém se nemovitost nachází, úroveň společných prostor, možnost parkování,
atraktivnost výhledů, event. existenci terasy, výhledu apod.

Kontakt pro média: Daniela Pavlíková, danielapavlikova@email.cz,
tel.:+420 603 556 469
Více informací na www.lexxus.cz a www.lexxusnorton.cz
____________________________________________________________________
O společnosti LEXXUS a.s.
Společnost LEXXUS a.s., patří již více než dvě desítky let k nejvýznamnějším realitním
kancelářím v Praze. Zaměřujeme se na prodej nemovitostí českých i zahraničních developerů v
nových rezidenčních projektech v Praze a blízkém okolí. Široký záběr společnosti v oblasti realit
je doplněn o nabídku luxusních rezidenčních nemovitostí k prodeji i k pronájmu, včetně
relokačních a dalších služeb. Tyto nemovitosti jsou nabízeny pod značkou Lexxus Norton.
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