Konzultační společnost, s.r.o. partner Home4People,
V zářezu 902/4, Praha 5-Jinonice, PSČ 158 00.
Kancelář: V Plzeňské bráně 1, Beroun 266 01 č. ú: 2400 547 143 / 2010
IČO: 25632001 na platbu zálohy můžeme pod dohodě poslat variabilní symbol
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C. vložka 56439
Pavel Šámal, jednatel,
Tel.: 778 088 548 a Ing. Václav Ženíšek, tel.: 773 172 405

NABÍDKA 1
(na zajišťování klientů)
Nabízíme inzerát na zveřejnění na realitní portál
IDNES.CZ a + 70 inzertních serverů (raj.nemovitosti,
bazos atd.)
Na dobu 1 měsíc ………………… za cenu 2.000,- Kč
A za příplatek na serveru sreality.cz za cenu 1.000,Kč na dobu 7 dnů (tam chodí klienti i 3 x denně).
A výrobu informativní karty id pro klienta, který bude
reagovat s bližšími informacemi.
Abyste tuto kartu mohli reagujícím klientům posílat.
Cílem realitní inzerce je:
Cílem této realitní inzerce je získání potenciálního
klienta nebo více potenciálních klientů na Vámi
prodávanou nemovitost nebo pokud jste stavební firma,
tak získání klienta na výstavbu rodinného domu
(takového rodinného domu jakého si zadáte).

UKÁZKY 1

UKÁZKY 2
Jak vypadají data na kartě
id Infoburzy pro klienta –
odkaz lze poslat emailem
nebo v sms zprávě

Kolik chodí odpovědí - klientů
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NABÍDKA 2
(na zajišťování klientů)
Nabízíme získávání dalších a jiných předběžných
zájemců na Vámi inzerovanou nemovitost u nás a když
již máte zřízenou informační id kartu pro předběžného
klienta
Nabízíme další získávání předběžných zájemců (asi 10
klientů) technikou direct marketingu, tedy pokládáním
otázky na zájem o nemovitost za tyto ceny:

Za nákup kontaktů: á 0,50 Kč ….. 1.000,- Kč
Za direct marketing: á 0,20 Kč .... 4.000,- Kč
Za přípravu zadání: ………………. 500,- Kč
Za odevzdání a na poplatky za sim 500,- Kč
______________________________
CELKEM: ………………………….. 6.000,- Kč
Za přibližně asi 10 předběžných zájemců.
*) plus 1,0% až 1,5% realitní provize, za ty
klienty, kteří dopadnou (kteří koupí).

