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Bank Ziemi to pierwsza marka w kategorii obrót ziemią. Jesteśmy pionierem kompleksowej usługi obrotu
ziemią dla Klientów indywidualnych i firm. Tworzymy zawód doradca obrotu ziemią, który pomaga w
kupnie, sprzedaży i inwestowaniu w ziemię.
Kompleksowe usługi obrotu ziemią
Bank Ziemi powstał w odpowiedzi na potrzebę profesjonalizacji obrotu ziemią. Kompleksowe usługi
podnoszą bezpieczeństwo sprzedaży i kupna ziemi, ułatwiają zawieranie transakcji. Dzięki specjalizacji nasi
Klienci mogą skorzystać z pomocy geodety i geologa, sprawdzić czy działka nie posiada wad prawnych,
dokonać wyceny działki i skompletować dokumenty niezbędne do uzyskania kredytu na zakup ziemi.
Inwestycyjny zakup ziemi
Dynamiczny wzrost cen ziemi w ostatnich latach udowodnił, że inwestycja w ziemię jest opłacalnym
i bezpiecznym sposobem ulokowania kapitału. Bank Ziemi aktywnie poszukuje gruntów rolnych
zlokalizowanych w okolicach miast i lokalizacjach o walorach rekreacyjnych, które w perspektywie kilku lat
umożliwiają wykorzystanie gruntu pod zabudowę. Doradcy obrotu ziemią pomagają inwestorom przy
wyborze najciekawszych lokalizacji i ofert ziemi o największym potencjale zwrotu z inwestycji.
Raporty rynku obrotu ziemią
Analizy doświadczonych doradców Banku Ziemi, monitorowanie rynku obrotu ziemią i umiejętne
prezentowanie wiadomości powodują, że nasze publikacje cieszą się dużą popularnością wśród czytelników.
Staramy się, aby nasze raporty przekazywały rzetelną wiedzę o rynku obrotu ziemią, analizowały aktualną
sytuację i przedstawiały prognozy na przyszłość.
Poszukiwanie gruntów
Niedobór atrakcyjnych działek budowlanych wysokiej zabudowy, gruntów rolnych, które w ciągu kilku lat
można przekształcić w tereny urbanistyczne i gospodarstw wielkoobszarowych w realnej dla kupujących
cenie to jeden z najpoważniejszych problemów rynku nieruchomości. Penetrujemy rynek obrotu ziemią
wyszukując atrakcyjne grunty według parametrów zgłoszonych przez Klienta.
Serwisy do sprzedaży ziemi
Narzędziem wspierającym sprzedaż działek zgłaszanych do Banku Ziemi, są serwisy prowadzone w
poszczególnych kategoriach ziemi:
www.bankziemi.pl , www.ziemiarolna.pl , www.gruntyrolne.pl , www.dzialkirolne.pl ,
www.gospodarstworolnicze.pl, www.dzialkabudowlana.pl , www.dzialkirekreacyjne.pl ,
www.dzialkisiedliskowe.pl , www.dzialkiprzemyslowe.pl , www.dzialkiinwestycyjne.pl ,
www.gruntyinwestycyjne.pl , www.dzialkauslugowa.pl , www.dzialkalesna.pl ,
www.sprzedamdzialke.pl i www.dzialkimazury.pl

Misja Banku Ziemi
Misją Banku Ziemi jest świadczenie najwyższej jakości usług obrotu ziemią, doradzanie w zakresie
inwestowania w ziemię przez osoby prywatne oraz firmy i utrzymanie pozycji lidera w obrocie ziemią.
Oddziały:

kujawsko-pomorskie
Bank Ziemi
ul. Gdańska 30/5
85-005 Bydgoszcz
tel. 52 360 94 95
bydgoszcz@bankziemi.pl
małopolskie
Bank Ziemi
ul. Szlak 77 lok.134
31-153 Kraków
tel. 12 378 33 33
carmann@bankziemi.pl
śląskie
Bank Ziemi
ul. Piotrkowska 16
42-200 Częstochowa
tel. 34 324 54 72
czestochowa@bankziemi.pl
warmińsko-mazurskie
Bank Ziemi
ul. Sikiryckiego 4/31
10-691 Olsztyn
tel. 89 650 19 55
kontakt@bankziemi.pl
wielkopolskie
Bank Ziemi
ul. Dąbrowskiego 7
60-838 Poznań
tel. 601 730 900
poznan@bankziemi.pl

Informacji dla osób zainteresowanych otwarciem oddziału Banku Ziemi i informacji prasowych udziela:
Bartek Jankowski, kom. 511 155 439, kontakt@bankziemi.pl

