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1. Wstęp

To inspirujące, że czasami zwykła podróż pociągiem 
może zmienić czyjeś życie. Tak było w przypadku naj-

słynniejszego Hindusa naszych czasów, którego podczas 
zwykłej podróży po RPA dotknęło odium rasizmu. Tylko 
dlatego, że pomimo posiadającego biletu odmówił prze-
siadki z wagonu pierwszej klasy do trzeciej (przeznaczone-
go dla „kolorowych”), został pobity. Nie stanął jednak do 
walki, lecz jak Jezus nadstawił drugi policzek. W dalszym 
życiu dotykały go podobne sytuacje, ale on nadal trwał 
przy swoim i wyrzekał się przemocy.

Piszę	 oczywiście	 o	 Gandhi’m.	 Człowieku,	 który	 inspirował	
ludzi	 do	 zmiany	 życia.	 Czym?	Własną	 postawą.	 Mahatma	
pragnął	widzieć	świat	bez	przemocy,	dlatego	sam	zaczął	się	
jej	wyrzekać.	Jego	filozofia	tzw.	biernego	oporu	zapisała	kar-
ty	historii	i	stała	się	podstawą,	może	i	utopijnego,	ale	jakże	
porywającego	 nurtu	 życia.	 Przykład	 Gandhi’ego	 pokazuje,	
że	aby	zmieniać	otoczenie	należy	najpierw	zmienić	swój	sto-
sunek	do	niego.

„BĄDŹ ZMIANĄ, KTÓRĄ PRAGNIESZ UJRZEĆ 

W ŚWIECIE”

Chciałbym,	 aby	 powyższy	 cytat	 i	 zarazem	 przesłanie	 przy-
świecało	tej	książce.	Postanowiłem	stworzyć	ebooka	„Mar-
keting ofert nieruchomości”,	ponieważ	chcę	abyśmy	mądrze	
budując	swój	biznes,	tworzyli	przy	tym	przyjazny	rynek	nie-
ruchomości.	 Zarówno	 klientom,	 jak	 i	 nam	 –	 pośrednikom	
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i	 serwisom.	Często,	 zupełnie	niepotrzebnie,	dzieli	 nas	 zbyt	
wiele.	 Zamiast	 sobie	 pomagać,	 budujemy	 bariery	 nie	 do	
przejścia.

Ten	 ebook	 jest	 odpowiedzią	 na	 potrzebę	 środowiska	
pośredników	związaną	ze	wzbogaceniem	swojej	wiedzy	
marketingowej.	 Żyjemy	 w	 czasach	 przesytu	 informacji.	
Dziś,	 jeden	niedzielny	numer	New	York	Times’a	zawiera	
więcej	 informacji	 niż	 XVII-wieczny	 kulturalny	 człowiek	
mógł	przyswoić	przez	całe	życie.	Codziennie	blisko	6000	
komunikatów	 reklamowych	 bombarduje	 nasze	 umysły,	
a	ok.	20	godzin	z	naszego	tygodnia	pracy	tracimy	na	od-
gruzowywanie	 skrzynek	mailowych.	W	 takich	przesyco-
nych	danymi	czasach,	przyszło	nam	żyć	i	sprzedawać	nie-
ruchomości.	

W OBJĘCIACH INTERNETU

Przeprowadzone	ostatnio	przez	Google	badania:	„Po-
lacy	nie	potrafią	żyć	bez	internetu”	dobitnie	dowodzą,	
że	 jesteśmy	 pochłaniani	 przez	 sieć.	 Nasze	 zaangażo-
wanie	w	korzystanie	z	tego	medium	wzrasta	rok	w	rok.	
Według	tego	raportu	wysłani	na	bezludną	wyspę	męż-
czyźni	 w	 pierwszej	 kolejności	 zabraliby	 urządzenie	
z	dostępem	do	 Internetu.	Dziś,	aż	70%	użytkowników	
robi	zakupy	w	e-sklepach,	jesteśmy	coraz	bardziej	mo-
bilni	 (66%	 internautów	 posiada	 smartfony),	 a	 jedna	
trzecia	 respondentów	 pozbawiona	 dostępu	 do	 sieci	
uznaje,	 że	 diametralnie	 pogorszyłoby	 to	 ich	 komfort	
życia.	O	zgrozo!	
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Skoro	Polacy	są	w	sieci	i	skoro	jakaś	część	tych	Polaków	szuka	
i	sprzedaje	nieruchomości,	to	i	nieruchomości	powinny	tam	
się	znaleźć.	I	powinny	być	łatwo	znajdowane.	A	aby	tak	się	
stało	musimy	znać	wszystkie	możliwe	drogi,	którymi	mogą	
poruszać	się	nasze	marketingowe	budżety.	

W	przeważającej	opinii	 środowiska	na	serwisach	może-
my	 „jedynie”	 wyróżniać	 oferty,	 lecz	 gdy	 prześledzi	 się	
zakres	 form	 promocji	 oferowanych	 przez	 poszczególne	
portale	 okazuje	 się,	 że	 niekoniecznie.	 Jest	 naprawdę	
dużo	zróżnicowanych,	a	przy	tym	skutecznych	narzędzi,	
które	 najzwyczajniej	 w	 świecie	 pozwalają	 rozwijać	 biz-
nes.	Oczywiście	pod	warunkiem,	że	ktoś	chce	się	rozwi-
jać...

PROSTE OCZEKIWANIA

Przechodząc	do	clou.	Chcę	za	pomocą	tego	ebook’a	przed-
stawić różnorodne formy promocji ogłoszeń,	 co	 pozwoli	
je	 lepiej	 zrozumieć	 i	 świadomiej	 stosować.	Po	drugie,	pra-
gnę	podzielić	się	informacjami na temat strategii i dobrych 
praktyk wyróżniania ofert,	dzięki	czemu	będą	one	skutecz-
niej	reklamowane.	Po	trzecie	wreszcie,	korzystając	z	wiedzy	
zaproszonych	ekspertów	chcę	przybliżyć tematykę Nowych 
Mediów	i	pomysłów	na	to,	w	jaki	sposób	można	wzmocnić	
swój	biznes.	

Wiem,	 że	 na	 pewno	 przedstawiona	 przeze	 mnie	 forma	
ebook’a	 nie	 każdemu	 przypadnie	 do	 gustu.	 Uwzględniam	
taką	krytykę.	Niemniej	dołożyłem	wszelkich	starań,	aby	ze-
brane	 narzędzia	 przedstawić	 jak	 najlepiej	 potrafię.	 Liczę	
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więc	na	 to,	 że	pomimo	 różnych	gustów	ebook	okaże	 się	
choć	części	 z	Was	pomocny.	Głęboko	wierzę,	 że	 to	 tylko	
wstęp	do	zmiany,	którą	pragniemy	ujrzeć	w	świecie.	Prak-
tycznej	lektury!	

Łukasz Kruszewski
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2. W projekcie biorą udział

Dwa słowa o serwisach biorących udział w projekcie. Chcąc 
zrealizować mój pomysł zależało mi na dwóch rzeczach. 

Po pierwsze, na integracji środowiska i wzmocnieniu komu-
nikacji ukazując, że pośrednicy nieruchomości i serwisy ogło-
szeniowe nie są wrogami, lecz zawodnikami jednej drużyny 
grającej do tej samej bramki. Po drugie, chciałem abyśmy my - 
pośrednicy - wzbogacili swoją wiedzę o narzędzia pozwalające 
nam skuteczniej zajmować się ofertami klientów. 

Propozycję	 wzięcia	 udziału	 w	 tym	 ebook’u	 skierowałem	
do	 wszystkich	 wiodących	 serwisów	 nieruchomości.	 Przedsta-
wiając	pomysł	i	koncepcję	złożyłem	też	własne	oczekiwania	co	
do	współpracy.	Moja	oferta	była	prosta.	W	zamian	za	niewielkie	
subsydium,	które	w	całości	mogłem	przeznaczyć	na	opracowa-
nie	graficzne	niniejszego	ebooka,	każdy	serwis	mógł	wziąć	udział	
w	projekcie.	

Chciałbym	podzielić	się	z	Tobą	największymi	obawami	jakie	to-
warzyszyły	portalom,	które	nie	 zdecydowały	 się	wziąć	udziału	
w	tym	skromnym	przedsięwzięciu.	Oto	one:

•	 niepokój	 z	 powodu	 braku	 obiektywności	 z	 mojej	 strony	
w	przygotowywaniu	zestawień,

•	 strach	przed	porównywaniem	z	konkurencją	i	tym	samym	
pomoc	w	jej	autopromocji,

•	 obawa	o	praktykowanie	reklamy	konkretnych	marek	i	uczy-
nienie	tym	samym	z	ebook’a	książeczki	reklamowej.

Odpowiadając	na	te	obiekcje	muszę	powiedzieć,	że	utrzymanie	
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obiektywności	było	moją	główną	wartością	i	czuję,	że	ją	obro-
niłem.	Kwestie	otwartego	wejścia	przez	dany	serwis	w	porów-
nywanie	jego	oferty	z	innymi	(co	niekoniecznie	może	pozytyw-
nie	wypaść)	dobrze	rozumiem.	Niemniej	myślę,	że	 jeśli	serwis	
obawia	 się	 otwartości	 w	 prezentowaniu	 swoich	 produktów,	
to	zadaję	sobie	pytanie	o	ich	jakość.	Po	prostu.	I	na	koniec	kwe-
stia	reklamodawców.	Tak	jak	przy	obawie	o	obiektywność,	tak	
i	tu	położyłem	duży	nacisk	na	niezależność.	Stąd	nie	znajdziesz	
w	tej	pracy	reklamy	żadnych	biur	nieruchomości,	firm	marketin-
gowych	czy	serwisów.	Nic	z	tych	rzeczy.	Przykro	mi.	
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3. Twoi partnerzy w biznesie

Oto lista serwisów, które podjęły wyzwanie wzięcia udzia-
łu w moim skromnym projekcie, prezentując tym samym 

otwartość i chęć współpracy z nami - pośrednikami. Wszystkim 
bardzo dziękuję za taką decyzję, zaangażowanie, a w niektó-
rych przypadkach za nieocenioną pomoc.

OTODOM.PL 

To	należący	do	Grupy	Allegro	 internetowy	serwis	ogłoszeń	
nieruchomości.	Niezmiennie	od	2008	roku,	według	niezależ-
nych	badań	Internetu	PBI	Megapanel/Gemius,	jest	liderem	
wśród	 serwisów	 tematycznych	dotyczących	nieruchomości	
pod	kątem	liczby	odwiedzających	go	użytkowników	–	w	mar-
cu	 2014	 odwiedziło	 go	 blisko	 1,5	 mln	 internautów.	 Stała	
współpraca	z	serwisami	partnerskimi	m.in.	allegro.pl, olx.pl, 
interia.pl, wp.pl, bankier.pl	 oraz	 serwisami	 lokalnymi	 daje	
ogłoszeniodawcom	możliwość	dotarcia	do	 jeszcze	większej	
liczby	 osób	 zainteresowanych	 kupnem	 lub	 najmem	 nieru-
chomości.	otoDom.pl	kładzie	nacisk	na	wysoką	jakość	i		uni-
kalność	ogłoszeń,	co	bezpośrednio	wpływa	na	wiarygodność	
ogłoszeniodawców	i	tym	samym	skuteczność	ofert.

DOM.GRATKA.PL 

To	 jeden	z	najbardziej	 rozpoznawalnych	polskich	 serwisów	
z	ogłoszeniami	nieruchomości.	Od	ponad	12	lat	koncentruje	
się	 na	 efekcie	 finalnym,	 jakim	 jest	 doprowadzenie	do	 sko-

http://otodom.pl
http://allegro.pl
http://olx.pl
http://interia.pl
http://wp.pl
http://bankier.pl
http://otoDom.pl
http://dom.gratka.pl
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jarzenia	obu	stron	transakcji	kupna/sprzedaży	nieruchomo-
ści.	Dom.gratka.pl	to	ponad	1	200	000	ofert	nieruchomości	
z	kategorii	mieszkań,	działek,	gruntów,	garaży	i	lokali	użytko-
wych,	które	można	wyszukiwać	na	mapie	w	 interesującym	
użytkownika	obszarze.	Z	serwisem	współpracuje	blisko	4000	
biur	nieruchomości	i	600	deweloperów,	a	ogłoszenia	są	pu-
blikowane	 również	 na	 regiodom.pl,	 naszemiasto.pl	 oraz	
na	portalach	dzienników	regionalnych.	Serwis	jest	dostoso-
wany	do	wszystkich	urządzeń	mobilnych.	W	przeglądarkach	
mobilnych	 użyteczność	 zapewnia	 technologia	 RWD.	 Dla	
urządzeń	z	systemami	Android	 i	Windows	Phone	powstała	
darmowa	 aplikacja,	 dobrze	 oceniona	 przez	 użytkowników	
i	klientów	ze	względu	na	ułatwienie	kontaktu	między	nimi.

DOMIPORTA.PL 

Jest	jednym	z	największych	serwisów	ogłoszeniowych	prezentu-
jących	oferty	nieruchomości,	który	dzięki	ogólnopolskiemu	za-
sięgowi	pomaga	spełniać	marzenia	o	posiadaniu	własnej	nieru-
chomości.	W	pomarańczowych	barwach	zespołowych	gra	wielu	
specjalistów	z	branży	nieruchomości	i	nowoczesnych	technolo-
gii,	którzy	dzięki	synergii	wiedzy	i	kreatywności	starają	się	wy-
znaczać	nowe	trendy.	Głównym	celem	biznesowym	domiporta.
pl	jaki	stawia	sobie	domiporta	jest	połączenie	strony	popytowej	
ze	stroną	podażową	i	doprowadzenie	do	jak	największej	 ilości	
transakcji.	Ten	cel	sprawi,	że	wszystkie	trzy	strony,	czyli	sprzeda-
jący,	kupujący	i	sam	serwis	będą	działać	w	poczuciu	osiągnięcia	
sukcesu.

http://dom.gratka.pl
http://regiodom.pl
http://naszemiasto.pl
http://domiporta.pl
http://domiporta.pl
http://domiporta.pl
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NIERUCHOMOSCI-ONLINE.PL

Serwis	nieruchomosci-online.pl	wystartował	w	lutym	2007	roku.	
Uruchomiony	 został	przez	 specjalizującą	 się	w	marketingu	 in-
ternetowym	i	zarządzaniu	bazami	danych,	działającą	na	terenie	
całej	 Europy,	 szwajcarską	firmę	NNV	AG.	Od	początku	 swego	
funkcjonowania	portal	w	całości	poświęcony	jest	rynkowi	nie-
ruchomości	w	Polsce.	Dzięki	wysokim	pozycjom	w	wyszukiwar-
kach	 internetowych,	atrakcyjnym	cenom	 i	dynamicznie	 rozwi-
jającym	się	funkcjonalnościom,	nieruchomosci-online.pl	szybko	
dołączył	do	grona	najpopularniejszych	serwisów	z	ogłoszeniami	
nieruchomości	w	Polsce.	W	2013	roku	portal	stworzył	i	wypuścił	
na	 rynek	własną	aplikację	mobilną	oraz	 rozpoczął	wydawanie	
bezpłatnego	e-magazynu	o	nazwie	ESTATE.	

SZYBKO.PL 

To	platforma	kilkunastu	serwisów	ogłoszeniowych	z	branży	nie-
ruchomości.	Są	to	między	innymi	jeden	z	największych	polskich	

http://nieruchomosci-online.pl
http://nieruchomosci-online.pl
http://nieruchomosci-online.pl
http://szybko.pl
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serwisów	nieruchomości	www.szybko.pl,	dedykowane	portale	
tematyczne:	szybkoKomercyjne.pl,	szybkoInwestycje.pl	oraz	ser-
wisy	 regionalne.	Według	Google	 Analytics	 Platforma	 odnoto-
wuje	miesięcznie	około	7,5	miliona	odsłon	i	750	000	unikalnych	
użytkowników.	 Najnowszym	 rozwiązaniem	 wprowadzonym	
na	 rynek	 przez	 szybko.pl	 jest	 automatyczny	 model	 wyceny	
szybko.pl AVM	oraz	mapy	cen	nieruchomości,	dostępne	na	stro-
nie	 ceny.szybko.pl.	 We	 wrześniu	 2014	 szybko.pl	 rozpoczęło	
współpracę	na	wyłączność	z	16	portalami	regionalnymi.

TABELAOFERT.PL

To	 serwis	 należący	 do	 grupy	 redNet	 i	 istniejący	 na	 ryn-
ku	ponad	10	lat.	Pomaga	pośrednikom	pozyskiwać	klien-
tów	 i	 rozwijać	 biznes.	 Gwarantuje	wsparcie,	 doradztwo,	
optymalizację	kosztów	 i	maksymalizację	efektów.	Serwis	
tabelaofert.pl	nie	prezentuje	ogłoszeń	archiwalnych,	dzięki	
czemu	użytkownicy	szybciej	docierają	do	tych,	które	są	naj-
świeższe.	Umożliwia	łatwe	dodawanie	ofert	i	ich	szybką	aktu-
alizację.	Agencjom	nieruchomości	udostępnia	przyjazny	pa-
nel	logowania	oraz	konfigurację	importu	ogłoszeń.	W	swojej	
ofercie	reklamowej	proponuje	nietypowe	rozwiązania	m.in.	
możliwość	prowadzenie	kampanii	behawioralnych	google.	

http://szybko.pl
http://szybkoKomercyjne.pl
http://szybkoInwestycje.pl
http://szybko.pl
http://ceny.szybko.pl
http://szybko.pl
http://tabelaofert.pl
http://tabelaofert.pl
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4. Formy promocji ogłoszeń 
nieruchomości 

Być może zabrzmi to dziwnie, ale skończyły się czasy ży-
cia w błogiej nieświadomości zakresu czynności mar-

ketingowych, jakie biuro nieruchomości może zaoferować 
swoim klientom. Obserwując rynek wyraźnie widać jak 
niewiele podmiotów jest w stanie zaprezentować cennik 
swoich usług. Cennik obejmujący konkretne działania po-
dejmowane przez biuro, aby sprzedać nieruchomość. I nie 
chodzi tu o czynności związane z weryfikacją dokumenta-
cji czy sprawdzeniem stanu prawnego tudzież techniczne-
go nieruchomości. Rzecz dotyczy potencjału reklamowego 
oferty: gdzie będzie publikowana, w jaki sposób zaprezen-
towana, jak będzie wyróżniana, na jaki odezw można li-
czyć, co dzięki temu osiągniemy?

Są	to	pytania,	które	coraz	częściej	pojawią	się	w	komunika-
cji	z	klientami	i	na	które	trzeba	mieć	precyzyjną	odpowiedź.	
Jedynym	sposobem	jej	uzyskania	jest	świadomość	tego,	co	
daje	rynek,	na	jakich	warunkach	i	 jak	możemy	z	niego	sko-
rzystać.	Oto	właśnie	 chodzi	w	zaprezentowaniu	możliwych	
form	promocji	ogłoszeń	nieruchomości.	

Analizując	 udostępniane	 przez	 portale	 ogłoszeniowe	 na-
rzędzia	służące	promocji	ofert	można	zauważyć	dwustop-
niową	strukturę.	Po	pierwsze,	część	z	nich	jest	relatywnie	
powtarzalna	(tj.	podbicia	i	premiowanie	ofert	na	liście	wy-
ników)	 i	 można	 ją	 nazwać	 promocjami podstawowymi.	
Po	drugie,	każdy	z	portali	dysponuje	dodatkowymi,	różno-
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rodnymi	formami	reklamowymi	i	te	można	umieścić	w	gru-
pie	promocji rozszerzonych.

WAŻNA INFORMACJA!

Postanowiłem	 uporządkować	 poszczególne	 formy	 promocji	
określając	ich	definicję	i	wpisując	w	jednakowe	ramy	cech,	ta-
kich	jak	model,	cena,	czas	promocji	i	skuteczność,	przy	czym	
ostatni	wskaźnik	pochodzi	bezpośrednio	z	danych	statystycz-
nych	każdego	portalu,	które	zostały	mi	udostępnione	specjal-
nie	na	potrzeby	tego	badania.	

Przyglądając się formom płatności i rozliczania za promocje 
można wyróżnić trzy modele:

a.	 model	otwarty	–	promocja	oferty	w	rozliczeniu	„z	góry”,	płat-
ność	odbywa	się	za sam fakt reklamy	na	serwisie,

b.	 quasi-efektywnościowy	 –	 promocja	 oferty	 w	 rozliczeniu	
„z	dołu”	za konkretną akcję:	kliknięcie	w	ofertę,	wysłanie	za-
pytania,

c.	 efektywnościowy	 –	 promocja	 oferty	w	 rozliczeniu	 „z	 dołu”	
za sprzedaż nieruchomości,	transakcję.
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5. Reklamy podstawowe

Poniżej przedstawiam tzw. podstawowe formy promocji 
ofert nieruchomości. Stanowią je dwa najpowszechniejsze 
narzędzia w postaci podbić i wyróżnień na listach ogłoszeń. 
Są one oferowane w całości bądź w jakiejś części przez 
wszystkie serwisy nieruchomości. 

Podbicia	–	forma	promocji,	która	polega	na	wyróżnie-
niu	pojedynczego	ogłoszenia	lub	grupy	ogłoszeń	dzię-
ki	czemu	trafiają	one	na	samą	górę	listy.	Znajdują	się	

tam	do	czasu,	aż	ktoś	inny	nie	wyróżni	swojej	oferty.	

Opcja dostępna w: domiporta.pl, dom.gratka.pl, otodom.pl, 
szybko.pl

ZALETY: 

•	 możliwość	szybkiego	reagowania	na	zwiększenie	widocz-
ności	oferty,

•	 stosunkowo	niski	koszt	promocji	oferty,

•	 możliwość	zastosowania	„efektu	szarańczy”	–	wyróżnienie	
wszystkich	 ofert	 przekazując	 do	 rynku	 komunikat,	 że	 je-
steś	liderem,

•	 wielkość	 stawek	 za	 podbicia/wyróżnienie	 pozwala	 ela-
stycznie	gospodarować	budżetem	marketingowym,

•	 możliwość	natychmiastowego	reagowania	na	ruch	konku-
rencji.

http://domiporta.pl
http://dom.gratka.pl
http://otodom.pl
http://szybko.pl
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WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ: 

• oferta jest wyróżniana dopóty, dopóki konkurencyjne biuro 
nie wyróżni własnej,

• konieczność bieżącego monitowania na jakiej pozycji utrzy-
muje się oferta,

• relatywnie krótki okres promocji ofert i aktywności pakietów,
• krótkotrwały efekt.

Początek listy ofert:	jeśli	serwis	ma	skonstruowaną	listę	
wyświetleń	ofert	w	taki	sposób,	że	dzieli	ją	na	dwie	czę-
ści:	lista	ogłoszeń	wyróżnionych	(pierwsze	w	kolejności),	

lista	ogłoszeń	standardowych	(dalsze	w	kolejności)	to	ta	forma	
promocji	powoduje,	że	wyróżnione	ogłoszenia	pojawią	się	na	li-
ście	ogłoszeń	w	specjalnej	sekcji	„ogłoszeń	promowanych”.	

Opcja dostępna w: otodom.pl, domiporta.pl, 
nieruchomosci-online.pl, tabelaofert.pl, szybko.pl.

ZALETY: 

•	 wyraźne	zwiększenie	widoczności	oferty	na	tle	innych,

•	 jedno	wyróżnienie	wyklucza	konieczność	dalszego	moni-
torowania,

•	 atrakcyjne	systemy	rabatowania	i	promocji	przy	większych	
zakupach,

•	 zwiększony	zasięg	dotarcia	do	potencjalnego	klienta,

•	 budowanie	wizerunku	marki	biura	nieruchomości	poprzez	
ekspozycję	oferty	w	prestiżowym	miejscu.

http://otodom.pl
http://domiporta.pl
http://nieruchomosci-online.pl
http://tabelaofert.pl
http://szybko.pl
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WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ: 

Zakup wyróżnień „z góry” i nieelastyczny okres promocji po-
woduje, że można zapłacić za promocję oferty, która np. już się 
sprzedała. 

MOŻLIWE STRATEGIE WYRÓŻNIANIA OFERT

Mając	 na	 uwadze	 korzystanie,	 z	 któregoś	 z	 dwóch	 przedsta-
wionych	narzędzi	bądź	obu	 jednocześnie	można	przyjąć	dwie	
nadrzędne	strategie.	Albo	wyróżniać	wszystkie	oferty	niewielką	
ilością	podbić/punktów,	albo	skoncentrować	się	na	najatrakcyj-
niejszych	i	wyróżniać	„hurtowo”.	Czyli:	

a.	 albo	wiele	(ofert)	za	niewiele	(punktów)
b.	 albo	niewiele	(ofert)	za	wiele	(punktów)

Taktykę promocji ofert poprzez podbicia bądź wyróżnienia warto 
stosować do ofert, które:

•	 mają	największy	potencjał	sprzedaży,
•	 mają	jasno	określoną	grupę	odbiorców,
•	 są	najlepiej	przygotowane,	opisane,	zaprezentowane,
•	 mają	najlepsze	ceny,
•	 mamy	na	nich	najwyższą	marżę	wynagrodzenia.
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6. Reklamy rozszerzone*

Poniżej przedstawiam pozostałe formy reklamowe służące 
do promocji ofert, z uwzględnieniem wcześniej wymienio-

nych podstawowych. Wszystkie wyróżnienia zostały przypo-
rządkowane do każdego z serwisów, opisane definicyjnie oraz 
kryteriologicznie, tj. z określeniem:

•	 modelu	–	system	rozliczania	za	promocję	oferty
•	 płatności	–	rodzaj	płatności	(„z	góry”,	„z	dołu”)
• ceny	–	cena	w	zł	za	wykorzystanie	pojedynczej	promocji
•	 czasu	trwania	promocji	–	okres	promocji	oferty
• skuteczności –	wartość	statystyk	oferty	po	zastosowaniu	

wyróżniania.	 Dane pochodzą bezpośrednio od każdego 
z serwisów na podstawie ich własnej metodologii.

Podbicie	 –	 przenosi	 na	 początek	 listy	 ogłoszeń	
standardowej	lub	promowanych	(jeśli	ktoś	wcześniej	
wykupił	 początek	 listy).	 Ogłoszenie	 będzie	 się	

utrzymywało	na	początku	listy	ofert	standardowych	do	czasu,	
aż	inni	użytkownicy	nie	podbiją	swojej	oferty.	

•	 model:	otwarty
•	 płatność:	z	góry	za	możliwość	promocji
• cena:	 3	 zł	 za	 jednorazowe	podbicie,	 rabaty	przy	 zakupie	

pakietów,
•	 czas:	elastyczny	-	do	czasu	aż	inne	ogłoszenia	go	nie	przebiją
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• skuteczność:	8,86	razy	wzrasta	liczba	wyświetleń,	11,53	razy	
wzrasta	liczba	kliknięć	w	telefon

Początek listy –	ogłoszenie	pojawia	się	na	liście	ogłoszeń	
w	sekcji	„Lista	promowanych	ogłoszeń”.

•	 model:	otwarty
•	 płatność:	z	góry	za	możliwość	promocji
• cena: 19	zł	rabaty	przy	zakupie	pakietów
•	 czas:	15	dni
• skuteczność:	8,46	razy	wzrasta	liczba	wyświetleń;	10,46	razy	

wzrasta	liczba	kliknięć	w	telefon

Podświetlenie kolorem	–	ogłoszenie	na	liście	wyników	
podświetlone	jest	innym	kolorem.

•	 model:	otwarty
•	 płatność:	z	góry	za	możliwość	promocji
• cena:	12	zł,	rabaty	przy	zakupie	pakietów
•	 czas:	15	dni
• skuteczność:	7,15	razy	wzrasta	liczba	wyświetleń;	12,92	razy	

wzrasta	liczba	kliknięć	w	telefon

Strona główna	 –	 ogłoszenie	pojawia	 się	 na	 stronie	
głównej	rotacyjnie,	na	zmianę	z	innymi	ogłoszeniami	
promowanymi	w	taki	sam	sposób.

•	 model:	otwarty
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•	 płatność:	z	góry	za	możliwość	promocji
• cena:	19	zł
•	 czas:	15	dni
• skuteczność: 11	 razy	wzrasta	 liczba	wyświetleń;	 22,22	 razy	

wzrasta	liczba	kliknięć	w	telefon

Link do ogłoszenia na liście wyników	–	wyróżnienie	
pojawia	 się	 rotacyjnie	 obok	 listingu	 miejscowości,	
w	której	znajduje	się	nieruchomość.

•	 model:	otwarty
•	 płatność:	z	góry	za	możliwość	promocji
• cena: 5	zł
•	 czas:	7	dni
• skuteczność: 10,28	razy	wzrasta	liczba	wyświetleń;	40,95	razy	

wzrasta	liczba	kliknięć	w	telefon

Pakiet 3w1	–	pakiet	promocji	ogłoszenia	w	ramach:	
wyróżnienia	 na	 stronie	 głównej,	 podświetlenia	

i	umieszczenia	na	początku	listy	ogłoszeń	promowanych.

•	 model:	otwarty
•	 płatność:	z	góry	za	możliwość	promocji
• cena: 59	zł
•	 czas:	15	dni
• skuteczność: 16,26	razy	wzrasta	liczba	wyświetleń;	39,63	razy	

wzrasta	liczba	kliknięć	w	telefon
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Showcase	–	ogłoszenie	prezentowane	 jest	 rotująco	
z	 innymi	 wyróżnionymi	 ogłoszeniami	 na	 stronie	
głównej	serwisu.

•	 model:	otwarty
•	 płatność:	z	góry	za	możliwość	promocji,
• cena: 49,50	zł
•	 czas:	dzień
• skuteczność: 73,86	razy	wzrasta	liczba	wyświetleń;	57,45	razy	

wzrasta	liczba	kliknięć	w	telefon

Ogłoszenie w OLX –	ogłoszenie	wystawione	w	oto-
dom.pl	można	bezpośrednio	wyeksportować	na	ser-
wis	olx.pl.

•	 model:	otwarty
•	 płatność:	z	góry	za	możliwość	promocji
• cena: 3	zł
•	 czas:	30	dni
• skuteczność: brak	danych

Program „sprzedaj z otodom” –	Promocja	w	syste-
mie	rozliczania	się	za	rzeczywisty	efekt	w	postaci	za-
wartej	 transakcji,	 a	 nie	 samej	 promocji	 oferty.	

Zgłaszane	oferty	muszą	mieć	podpisane	umowy	na	wyłączność	
a	ich	obecność	w	systemie	wynosi	minimum	12	miesięcy.	Zakres	
promocji.	Początek	listy	-	195	dni,	Strona	główna	-	92	dni,	Pod-
świetlenie	-	365	dni,	Podbicie	oferty	na	liście	-	32	razy,	Showcase	
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w	 zakładce	 biura	 nieruchomości	 –	 29	 dni,	 Baner	 zewnętrzny	
–	200x90	cm.

•	 model:	efektywnościowy
•	 płatność:	z	dołu,	rozliczenie	po	transakcji
• cena: 0,3%	od	ceny	transakcyjnej	bądź	15%	od	prowizji	po-

średnika
•	 czas:	12	miesięcy
• skuteczność: brak	danych

PODSUMOWANIE: 

Analizując formy promocji otodom.pl wyraźnie widać bardzo 
szeroki wachlarz reklamowy serwisu. I to nie tylko ze względu 
na formę, ale również model płatności. Różnorodność narzędzi 
pozwala na znalezienie zarówno własnego sposobu na promo-
cję, jak i niszy - takiego modelu wyróżniania, którego być może 
w danym lokalnym ośrodku nie stosuje inna firma. To bardzo 
ciekawe rozwiązanie bazujące na strategii błękitnego oceanu. 
Ponadto serwis otodom.pl udostępnia również produkt w mo-
delu efektywnościowym, który co do zasady przypomina umo-
wę na wyłączność. Natomiast to na co warto zwrócić uwagę, 
to fakt, że wielość narzędzi może powodować wzrost dysonansu 
poznawczego, co sprawi, że jednak od „przybytku głowa zaboli”. 

http://otodom.pl
http://otodom.pl
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Pakiety kodów	–	gratka	ma	własną	„walutę”	przezna-
czoną	do	pozycjonowania	ogłoszeń	na	liście	wyników	
wyszukiwania.	Im	większa	liczba	punktów	przypisana	

do	ogłoszenia,	tym	wyżej	dane	ogłoszenie	zostanie	zaprezento-
wane.	Wyróżnione	ogłoszenia	charakteryzują	się	pogrubieniem	
tytułu	i	ceny	oraz	informacji	o	ilości	punktów,	zawartej	pod	mi-
niaturą	zdjęcia.

•	 model:	otwarty
•	 płatność:	z	góry	za	możliwość	promocji
• cena: 1	zł.	Przy	zakupie	pakietu	kodów	cena	jest	rabatowana	

np.	przy	zakupie	100	kodów	+	10%,	przy	zakupie	1000	kodów	
+	25%

•	 czas	trwania	promocji:	7	dni
• skuteczność: 110	razy	więcej	telefonów,	do	45	razy	więcej	za-

pytań,	oferty	klika	są	do	375	razy	częściej	niż	ogłoszenia	na	
niższych	pozycjach

Wyróżnienie oferty na mapie	–	promocja	ogłosze-
nia	 na	mapie	 związana	 jest	 bezpośrednio	 z	 jego	
lokalizacją.	Wyróżnienie	oferty	to	w	tym	wypadku	

zmiana	wielkości	oraz	koloru	ikony	umiejscawiającej	wybra-
ną	nieruchomość	na	mapie.	Promocja	odbywa	się	na	zasa-
dzie	wyróżnień	kodami	z	panelu	klienta.

•	 model:	otwarty
•	 płatność:	z	góry	za	możliwość	promocji
• cena: 1	zł.	Przy	zakupie	pakietu	kodów	cena	jest	rabatowana



Marketing ofert nieruchomości 26

•	 czas	trwania	promocji:	7	dni
• skuteczność:	brak	danych

Wyróżnienia w autopowiadamiaczu (powiadomie-
nia Premium)	–		to		produkt	reklamowy	umożliwiają-
cy	mailowe	skierowanie	informacji	o		wybranej	nieru-

chomości	lub	całej	inwestycji	do	odpowiednich	poszukujących,	
w	formie	rekomendacji.	Oferta	jest	dopasowana	do	użytkowni-
ka	(następuje	automatyczna	weryfikacja	kategorii	oraz	miasta,	
czyli	np.	do	osób	zainteresowanych	ofertą	mieszkania	z	Pozna-
nia,	 nie	 zostanie	wysłana	 informacja	o	 inwestycji	 z	Warszawy	
itp.).	

•	 model:	otwarty
•	 płatność:	z	góry	za	możliwość	promocji
• cena: 34,50zł	netto	/	1000	powiadomień
•	 czas	trwania	promocji:	1000	powiadomień

Oferty polecane	 –	 promocja	 wybranego	 ogło-
szenia	w	dedykowanej	sekcji	specjalnej	na	stro-
nie	głównej	serwisu.	Oferta	polecana	składa	się	

ze	 statycznego	obrazu	w	 formacie	GIF/JPG	o	 rozmiarach	
314x239px,	 tytuł	 max	 40	 znaków,	 opis	 max	 70	 znaków.	
Po	kliknięciu	w	kreację,	Internauta	kierowany	jest	do	kon-
kretnego	 ogłoszenia.	 Oferty	 Polecane	 emitowane	 są	 re-
gionalnie,	w	oparciu	o	geolokalizację	adresu	IP	użytkow-
nika	 (region	 nie	 jest	 jednak	 domyślnie	 powiązany	
z	 ogłoszeniem	 –	można	 go	więc	 dowolnie	 zdefiniować).	
Oferty	rotują	przy	każdej	odsłonie	serwisu,	z	częstotliwo-
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ścią	zależną	od	ich	ilości	w	danej	chwili.

•	 model:	otwarty
•	 płatność:	z	góry	za	możliwość	promocji
• cena:	20zł	netto/dzień	lub	500zł	netto/m-c
•	 czas	trwania	promocji:	dzień/miesiąc
• skuteczność:	brak	danych

Komunikaty –	serwis	umożliwia	skorzystanie	z	dedy-
kowanej	promocji	tzw.	karty	rabatowej	Home	Profit.	

Jest	 to	 możliwość	 publikacji	 komunikatów	 promocyjnych,	 wi-
docznych	na	listach	oraz	kartach	wszystkich	ogłoszeń.	

•	 model:	otwarty
•	 płatność:	z	góry	za	możliwość	promocji
• cena: bezpłatne	przez	30	dni	od	daty	zakupu	kart	rabatowych	

Home	 Profit.	 Cena	 jednostkowa	 karty	 Home	 Profit	 wynosi	
24,90		zł	netto

• skuteczność: brak	danych

PODSUMOWANIE:

Biorąc pod uwagę różnorodność gatunkową form promocji, 
serwis dom.gratka.pl dysponuje ofertą dosyć mocno zdywer-
syfikowaną. Pośrednik nieruchomości oprócz standardowego 
wyróżniania ma też możliwość promowania oferty w dosyć nie-
typowych miejscach, takich jak mapa czy autopowiadamiacz. 
Co ciekawe, udostępniając te dwa narzędzia serwis niejako 
umożliwia dotarcie z ofertą do klientów w sposób bazujący 
na permission marketing. Chociaż niewątpliwie są to ciekawe 

http://dom.gratka.pl
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rozwiązania warto mieć na uwadze, że bazują one na wykupy-
waniu tzw. kredytów. Te bardzo elastyczne i skuteczne formy 
promocji sprawiają, że ich wartość rośnie wraz z rynkiem. A ten 
im jest bardziej konkurencyjny, tym wymaga od nas większych 
nakładów na promocję. I tak „w koło Macieju”.
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Adpremium	–	promocja	ofert	w	systemie	płatność	
za	kliknięcie	(CPC)	wzorowanym	na	reklamach	Go-
ogle	 AdWords,	 gdzie	 oferty	 są	 dopasowywane	 do	

wyników	wyszukiwania	w	danej	kategorii	 i	ukazują	3	ogło-
szenia	jedno	pod	drugim.	

•	 model:	quasi-efektywnościowy
•	 płatność:	za	efekt
• cena:	indywidualne	warunki
•	 czas	trwania	promocji:	indywidualne	warunki
• skuteczność: 3,75	razy	więcej	zapytań	kontaktowych	wzglę-

dem	ogłoszeń	Standard

Premium:	 promocja	 oferty	poprzez	 zwiększenie	 jej	
widoczności	na	tle	 innych	w	górnych	wynikach	wy-
szukiwania.	Ogłoszenie	w	kategorii	Premium	można	

wykupić	w	pakiecie,	czas	na	wykorzystanie	każdego	pakietu	
wynosi	30	dni,	a	ważność	Ogłoszeń	Premium	na	serwisie	wy-
nosi	7	dni,	15	dni	lub	30	dni.	Oferta	tak	promowana	wyświe-
tla	się	nad	ofertami	standardowymi.

•	 model:	otwarty
•	 płatność:	z	góry	za	możliwość	promocji
• cena:	 zależna	 od	 ilości	 premiowanych	 ofert	 i	 czasu,	 np.	 -	

Pakiet	 Premium	Mini	 	 7	 dni	 (5	 ogłoszeń	w	 cenie	 4):	 62	 zł	
netto,	 Pakiet	 Premium	Max	 	 30	 dni	 (10	 ogłoszeń	w	 cenie	
7):	223,77	zł	netto

•	 czas	trwania	promocji:	od	7	do	30	dni
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• skuteczność: 36	razy	większa	w	ilości	wejść	w	szczegóły	ogło-
szenia	względem	ogłoszenia	Standard

SuperPremium:	 promocja	 jednej	 oferty	 przez	 30	 dni	
powyżej	ogłoszeń	Premium.

•	 model:	otwarty
•	 płatność:	z	góry	za	możliwość	promocji
• cena: 100	zł	netto/	30	dni
•	 czas	trwania	promocji:	30	dni
• skuteczność:	109	razy	większa	w	ilości	wejść	w	szczegóły	ogło-

szenia	względem	ogłoszenia	Standard

Podbij:	Podbite	ogłoszenie	trafia	na	samą	górę	ogło-
szeń	standardowych	lub	ogłoszeń	Premium.	Znajduje	
się	w	tym	miejscu	do	momentu,	aż	ktoś	inny	nie	doda	

nowego	ogłoszenia	lub	nie	podbije	pozycji	swojego	ogłoszenia.
•	 model:	otwarty
•	 płatność:	z	góry	za	możliwość	promocji
• cena: zależna	od	podbijanych	ofert	np.	Pakiet	Podbij!	10	-	10	

podbić	w	cenie	7	Cena	netto	21	PLN	•	Pakiet	Podbij!	100	-	100	
podbić	w	cenie	65	Cena	netto	195	PLN

•	 czas	trwania	promocji:	30	dni
• skuteczność: brak	danych

MaxBox:	 prestiżowa	 forma	 reklamy	wybranego	
ogłoszenia	 na	 stronie	 głównej	 domiporta.pl	 przez	

http://domiporta.pl
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jeden	dzień.

•	 model:	otwarty
•	 płatność:	z	góry	za	możliwość	promocji
• cena:	1500	zł/dzień
•	 czas	trwania	promocji:	dzień	
• skuteczność:	średnio	9	formularzy	kontaktowych	dziennie

PODSUMOWANIE: 

Domiporta.pl przygotowując ofertę promocji ogłoszeń nie-
ruchomości postawiła na strategię koncentracji. Oferuje 
dwa modele rozwiązań, model otwarty – płatność za samą 
reklamę oraz quasi-efektywnościowy tj. rozliczanie się 
za kliknięcie. Z punktu widzenia klienta/pośrednika jest 
to bardzo oryginalne rozwiązanie, ponieważ z jednej stro-
ny gwarantuje transparentność systemu, z drugiej możli-
wość wypróbowania dwóch odmiennych strategii. Obsza-
rem, na który warto zwrócić uwagę są z góry dookreślone 
i sztywne ramy czasowe poszczególnych wyróżnień. Emocje 
budzi system AdPremium, który teoretycznie będąc zbliżony 
założeń do Google AdWords w praktyce pozostawia wraże-
nie #aleocochodzi.

http://domiporta.pl
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Pierwsze w kolejności	–	wyróżnienie	ogłoszenia	na	li-
ście	wyników	dzięki	czemu	uzyska	najwyższą	pozycję	
względem	 ogłoszeń	 niewyróżnionych.	 Jest	 też	 lepiej	

widoczne	dzięki	 dodatkowemu	podświetleniu	na	 żółto.	Okres	
publikacji:	30	dni	na	liście	ogłoszeń	wyróżnionych.

•	 model:	otwarty
•	 płatność:	z	góry	za	możliwość	promocji
• cena: 11	zł	netto
•	 czas:	30	dni	na	liście	Ogłoszeń	Wyróżnionych
• skuteczność:	15	razy	więcej	wejść	w	ofertę

Promowane w całym regionie	–	promowanie	oferty	
nieruchomości	na	terenie	całego	powiatu.	Równole-
gle	takie	ogłoszenia	są	reklamowane	jako	wyróżnione.

•	 model:	otwarty
•	 płatność:	z	góry	za	możliwość	promocji
• cena: 48	zł	netto
•	 czas:	30	dni	na	liście	ogłoszenia	regionalne	i	równolegle	na	li-

ście	ogłoszenia	wyróżnione
• skuteczność:	37	razy	więcej	wejść	w	ofertę

Promowanie na stronie głównej	–	promocja	na	stro-
nie	głównej	portalu	to	jednoczesne	wyróżnienie	i	pro-
mocja	regionalna.	Okres	publikacji:	15	dni	w	kategorii	
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ogłoszenia	polecane	+	równolegle	30	dni	w	kategorii	ogłoszenia	
regionalne	+	równolegle	30	dni	na	liście	ogłoszeń	wyróżnionych.

•	 model:	otwarty
•	 płatność:	z	góry	za	możliwość	promocji
• cena:	163	zł	netto
•	 czas:	15	dni	na	liście	ogłoszenia	regionalne	i	równolegle	na	li-

ście	ogłoszenia	wyróżnione
• skuteczność:	18	razy	więcej	wejść	w	ofertę

PODSUMOWANIE: 

Nieruchomosci-online.pl przygotowując swoją ofertę rekla-
mową również zastosowały strategię koncentracji. Niewielka 
liczba form promocji mocno skoncentrowana na zapewnianiu 
wysokiego wskaźnika dotarcia do poszukujących. Jest to bardzo 
czytelny i zrozumiały model. Ciekawym rozwiązaniem jest możli-
wość wyboru segmentacji poszczególnych wyróżnień ze względu 
na region, co pozwala dopasowywać specyfikę ofert do potrzeb 
sprzedażowych. Warto jednak mieć na uwadze, że niewątpli-
wa zaleta jaką jest prostota systemu może sprawiać wrażenie, 
że pojawia się odczucie niedosytu. 

http://nieruchomosci-online.pl
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Podbicie oferty –	umożliwia	podbicie	dowolnie	wy-
branych	ofert	raz	w	ciągu	24	h.	Jeśli	w	okresie	ważno-
ści	 pakietu	 nie	 zostanie	 wykorzystana	 maksymalna	

liczba	podbić,	istnieje	możliwość	przeniesienia	ich	na	nowy	okres	
abonamentowy.	Warunkiem	jest	wykupienie	kolejnego	pakietu	
w	trakcie	trwania	poprzedniego.	

•	 model:	z	dołu
•	 płatność:	z	góry
• cena: pakiet	30	podbić	19	zł	netto	-	podstawowa	+	indywidu-

alne	oferty
•	 czas	promocji:	24h
• skuteczność: 10	wyższa	niż	oferty	niepodbitej	(mierzona	wej-

ściami	w	szczegóły	oferty	i	wyświetleniami	na	listingu)

Autopodbicia	 –	 automatyczny	 proces	 podbijania	
ofert,	które	w	danym	cyklu	podbijane	są	co	minu-
tę,	to	gwarantuje	ich	pozycję	na	pierwszych	miej-

scach	listy.	W	pakietach	po	30.

•	 model:	z	dołu
•	 płatność:	z	góry
• cena: cykl	Autopodbić	dla	50	ofert	co	6	dni	-	79	zł	netto	+	in-

dywidualne	oferty
•	 czas	promocji:	24h
• skuteczność: 10	wyższa	niż	oferty	nie	podbitej	(mierzona	wej-
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ściami	w	szczegóły	oferty	i	wyświetleniami	na	listingu)

Ogłoszenie gwarantowane	–	forma	promocji,	która	po-
zwala	na	stałą	obecność	(miejsce	na	wyłączność)	na	li-
ście	ogłoszeń	bez	względu	czy	będzie	to	1,	10	czy	100	

strona.	Ogłoszenie	pojawia	się	na	każdej	stronie	w	trzech	możli-
wych	wariantach:	na	pozycji	1,	4	lub	7.

•	 model:	z	dołu
•	 płatność:	z	góry
• cena: od	700	zł	+	indywidualne	oferty
•	 czas	promocji:	od	2	do	6	dni
• skuteczność: 100	razy	wyższa	w	porównaniu	do	oferty	stan-

dardowej	(mierzona	wejściami	w	szczegóły	oferty	i	wyświetle-
niami	na	listingu)

Oferta Premium	 –	 forma	 promocji,	 dzięki	 której	
wyróżniona	oferta	pojawi	się	w	pierwszej	kolejno-
ści	na	liście	ogłoszeń.	Dodatkowo	oferta	jest	wzbo-

gacona	o	możliwość	dodania	16	zdjęć,	zlokalizowanie	nie-
ruchomości	 na	 mapach	 Google,	 podświetlenie	 oferty	 na	
niebiesko,	większy	nagłówek	ogłoszenia,	możliwość	doda-
nia	filmu.

•	 model:	z	dołu
•	 płatność:	z	góry
• cena: cena	podstawowa	20	zł	netto	+	indywidualne	oferty
•	 czas	promocji:	od	5	do	30	dni
• skuteczność: brak	danych
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Dedykowana kampania	 –	 możliwość	 zamówienia	
dedykowanej	kampanii	dostosowanej	do	indy	wi	du-
alnych	 potrzeb,	 przeprowadzonej	 na	 Facebooku	

i	w	Google.
•	 model:	otwarty
•	 płatność:	z	góry
• cena: cena	ustalana	indywidualnie
•	 czas	promocji:	od	7	do	30	dni
• skuteczność: wyrażana	w	kliknięciach	i	przejściach	na	stronę	

Klienta

Profesjonalne materiały reklamowe	–	tradycyjna	for-
ma	reklamy	w	nowej	odsłonie.	Ulotka,	zrywka,	baner	
i	pocztówka	przygotowane	dla	każdej	oferty	zamiesz-

czanej	w	szybko.pl.	Każdy	materiał	reklamowy	można	modyfiko-
wać	on-line,	zapisać	jako	pdf,	wysłać	mailem,	wydrukować,	prze-
kazać	 do	mediów	 społecznościowych.	Dostępnych	 jest	 ponad	
200	różnych	szablonów.

•	 model:	otwarty
•	 płatność:	bezpłatnie

PODSUMOWANIE: 

W przypadku szybko.pl na uwagę zasługują dwie rzeczy. 
Po pierwsze, wykorzystanie klasycznych form wyróżnień w po-
łączeniu z możliwością ich automatyzacji (autopodbicia). Po dru-
gie, bardzo elastyczne podejście co do samej formy współpracy, 

http://szybko.pl
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gdzie cena inwestycji w poszczególnych formach promocji zależy 
od dotychczasowej współpracy, wielkości bazy ofert czy jakości 
korzystania z serwisu. Taka postawa bez wątpienia buduje part-
nerstwo i lojalność, ale też może być pewną barierą początko-
wego etapu rozpoczęcia współpracy. Ale cóż, każdy medal ma 
dwie strony.
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Początek listy	 -	podwyższenie	pozycji	oferty	na	 liście	
wyników	wyszukiwania.	Tak	wyróżnione	nieruchomo-
ści,	pojawiają	się	w	pierwszej	kolejności	na	liście.

•	 model:	otwarty
•	 płatność:	z	góry	za	możliwość	promocji
• cena:	5	wyróżnień	25	zł	netto
•	 czas:	30	(inne	opcje	60	bądź	90	dni)
• skuteczność: zwiększenie	 liczby	 odsłon	 o	 100%	 oraz	 wejść	

w	szczegóły	oferty	o	30%

Podświetlenie kolorem	 -	 prezentacja	 oferty	wyróż-
niona	ramką.

•	 płatność:	z	góry	za	możliwość	promocji
• cena: 5	wyróżnień	15	zł	netto
•	 czas:	30	(inne	opcje	60	bądź	90	dni)
• skuteczność:	zwiększenie	liczby	odsłon	o	10%

Oferty polecane	–	box	zawierający	dwie	miniprezen-
tacje,	gdzie	oferty	wyświetlają	się	odsłonowo	i	zmie-
niają	się	przy	przeładowaniu	www.

•	 model:	otwarty
•	 płatność:	z	góry	za	możliwość	promocji
• cena: 5	wyróżnień	60	zł	netto
•	 czas:	30	(inne	opcje	60	bądź	90	dni)
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• skuteczność: zwiększenie	 liczby	 odsłon	 o	 100%	 oraz	 wejść	
w	szczegóły	ofert	o	15%

Kampanie behawioralne	-	użytkownicy	odwiedzający	
serwis	zostawiają	ślad	właśnie	w	postaci	„ciasteczek”.	

Jedną	z	ich	zalet	jest	możliwość	zapamiętania	danych	odnośnie	
akcji	na	stronach,	które	użytkownik	odwiedza.	Dzięki	grupowa-
niu	 takich	 ciasteczek	na	 sekcje	 tematyczne	 istnieje	możliwość	
zbudowania	 grup	 odbiorców	dla	 konkretnych	 ofert,	 które	 np.	
w	ostatnim	czasie	poszukiwały	dokładnie	takich	nieruchomości,	
jakie	mamy	do	zaoferowania.

•	 model:	quasi-efektywnościowy
•	 płatność:	za	efekt
• cena:	zależy	od	Ciebie,	od	budżetu
•	 plusy:	płacisz	za	kliknięcie,	sam	ustalasz	stawkę	za	kliknięcie	

i	czas	promocji
•	 czas	trwania	promocji:	zależy	do	Ciebie
• skuteczność: brak	danych

PODSUMOWANIE: 

Tabelaofert.pl postawiła na połączenie tradycji z nowoczesno-
ścią. Udostępnione narzędzia, takie jak początek listy czy pod-
świetlenia są dobrze znanym na rynku mechanizmem zwiększa-
jącym dotarcie do klientów. Nowoczesne podejście gwarantuje 
za to wykorzystanie możliwości wyszukiwarki Google i promo-
wanie ofert poprzez kampanie behawioralne. Oprócz niewątpli-
wych plusów w postaci płatności za efekt i elastycznego budżetu, 
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istotnym jest możliwość zastosowania innej niż konkurencyj-
ne biura możliwości promocji (kampania behawioralna). Duże 
emocje mogą budzić sztywne ilości ofert koniecznych do promo-
wania, bo chociaż to tabela, to chyba nikt nie chce zamykać się 
w ramki.
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7 Komunikacja w innym wymiarze

Lubię rzeczy niestandardowe, dlatego postanowiłem wzboga-
cić ebook’a o coś nietypowego. Oto przed Tobą komunikacja 
w innym wymiarze!

Budowanie	marki	polega	na	personifikowaniu	jej	działań.	Nada-
waniu	 osobowości,	 aby	 stając	 się	 bardziej	 ludzka	 efektywniej	
komunikowała	się	ze	swoimi	klientami.	Nabywając	osobowość,	
każda	marka	różnicuje	się	w	środowisku.	Im	jest	bardziej	wyraź-
na,	lepiej	spozycjonowana,	charakterystyczna	dla	grupy	docelo-
wej,	tym	jest	silniejsza.	

Silna	marka	wytwarza	niezapomniany	wizerunek,	właściwy	tyl-
ko	jej.	Pisząc	tego	ebook’a	i	analizując	serwisy	ogłoszeniowe	po-
kusiłem	się	o	próbę	zrozumienia	ich	komunikacji.	Wyjęcia	z		niej	
tego,	co	sprawia,	że	każdy	z	portali	jest	inny.	W	naszym	środowi-
sku	nie	spotkałem	się	jeszcze	z	zabiegiem	personifikowania	ma-
rek	serwisów	ogłoszeniowych	więc	oto	przed	Tobą	jawi	się	wy-
jątkowy	smaczek.	Portale	nieruchomości	przedstawione	niczym	
postaci	-	rodem	z	RPG.	Mam	nadzieję,	że	mój	obraz	nie	odbiega	
zbytnio	od	wyobrażeń	serwisowych	brand	managerów.	

A	 na	 końcu	 tego	 zestawienia	 zamieściłem	 statystyki	 dotyczą-
ce	ilości	użytkowników	poszczególnych	serwisów	oraz	zasięgu,	
z	podziałem	na	dane	województwa.	Jest	to	ciekawa	informacja	
pozwalająca	racjonalizować	budżety	marketingowe	przeznacza-
ne	na	promocję	ogłoszeń.	Dobrej	zabawy!	
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KRÓTKA LEGENDA: 

• zasięg: ilość	użytkowników	do	jakich	dociera	serwis

• wiek: jak	długo	serwis	istnieje	na	rynku

• komunikatywność: subiektywna	ocena	stopnia	w	jakim	ser-
wis	jest	otwarty	na	dialog	z	pośrednikami,	jak	jego	przedsta-
wiciele	aktywnie	włączają	się	w	komunikacje,	jak	zrozumiałym	
językiem	się	posługuje	(skala	od	1-3)

• moce:	 ilość	 form	promocji	 jaką	dysponuje	 serwis	 (skala	od	
1-5)	

• kondycja: innowacyjność:	 posiadanie	 resposnywnej	 strony	
www,	dedykowanej	aplikacji
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otodom

domiporta

gratka

nieruchomosci
online

szybko.pl
tabelaofert

Cechy: niewzruszony,	silny,	prosty

Grupa Allegro

6,37 8 5 responsywna
www

aplikacja 
mobilna

3

OTODOM.PL

zasięg (%) komunikatywnośćwiek (lat) moce kondycja
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otodom

domiporta

gratka

nieruchomosci
online

szybko.pl
tabelaofert

Cechy: wyrazista,	pewna	siebie,	innowacyjna	

Medialna moc grupy Polskapresse

4,21 12 4 responsywna
www

aplikacja 
mobilna

3

DOM.GRATKA.PL

zasięg (%) komunikatywnośćwiek (lat) moce kondycja
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otodom

domiporta

gratka

nieruchomosci
online

szybko.pl
tabelaofert

Cechy: odważna,	szukająca,	pomocna

Grupa Agora

2,43 8 3 responsywna
www

aplikacja 
mobilna

3

DOMIPORTA.PL

zasięg (%) komunikatywnośćwiek (lat) moce kondycja
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otodom

domiporta

gratka

nieruchomosci
online

szybko.pl
tabelaofert

Cechy: innowacyjny,	przyjemny,	walczący
Dodatkowe umiejętności: Magazyn	Estate

NNV AG

2,06 7 3 aplikacja 
mobilna4

NIERUCHOMOSCI-ONLINE.PL

zasięg (%) komunikatywnośćwiek (lat) moce kondycja



www.lukaszkruszewski.pl 47

otodom

domiporta

gratka

nieruchomosci
online

szybko.pl
tabelaofert

Cechy: idący	swoją	drogą,	przyjazny,	tajemniczy
Dodatkowe umiejętności:  

system	AVM	(automatyczny	model	wyceny)

Oprogramowanie szybkoPLUS

0,98 8 3 responsywna 
www1

SZYBKO.PL

zasięg (%) komunikatywnośćwiek (lat) moce kondycja
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otodom

domiporta

gratka

nieruchomosci
online

szybko.pl
tabelaofert

Cechy: niestandardowa,	nowoczesna,	cicha	

Moc grupy RedNet

0,41 13 2 responsywna 
www1

TABELAOFERT.PL

zasięg (%) komunikatywnośćwiek (lat) moce kondycja
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8. Smaczki

otoDom.pl

otoDom.pl

dom.gratka.pl

dom.gratka.pl

domiporta.pl

domiporta.pl

nieruchomosci-online.pl

nieruchomosci-online.pl

szybko.pl

szybko.pl

tabelaofert.pl

tabelaofert.pl

1,4

7

1,2

6

1,0

5

0,8

4

0,6

3

0,4

2

0,2

1

mln

%

1.379.673

6,37

912.073

4,21

526.155

2,43

445.554

2,06

212.008

0,98

87.912

0,41

LICZBA RZECZYWISTYCH UŻYTKOWNIKÓW*

ZASIĘG PORTALU*

*PBI Gemius maj 2014
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LICZBA RZECZYWISTYCH UŻYTKOWNIKÓW
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otodom.pl
dom.gratka.pl
domiporta.pl
nieruchomosci-online.pl
szybko.pl

z	podziałem	na	województwa
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A na podsumowanie form reklamowych mam niecodzien-
ną niespodziankę. Aby zamieszczone informacje nie były 
czystym teoretyzowaniem lecz miały praktyczny wymiar, 
uzgodniłem z poszczególnymi serwisami bonusy na testo-
wanie wyróżnień. Wystarczy, że zgłosisz się do wskazanych 
niżej osób (możesz wybrać jeden serwis, dwa czy wszystkie 
- it’s up to You!), czy biura obsługi klienta danego portalu, 
a otrzymasz takie oto bonusiki.

Podczas zgłoszenia podaj hasło: „ebook”.  
Poniższe promocje są aktualne do 31.10.2014.

TabelaOfert.pl

•	 podpisując	 umowę	 na	 3	 miesiące,	 dodatkowo	 otrzymasz	
2	miesiące	gratis!

•	 na	start	dostaniesz	specjalny	kupon	na	reklamę	w	największej	
wyszukiwarce	świata	nawet	do	600	zł

•	 kontakt:	handlowy@tabelaofert.pl	lub	22	321	97	10

Szybko.pl

•	 50%	zniżki	na	pakiet	25	ofert	Premium	-	cena	standardowa	
199	netto

•	 50%	zniżki	na	pakiet	Autopodbić	co	6	dni	do	100	ofert	-	cena	
standardowa	99	netto

•	 kontakt:	Ewelina	Michlewicz,	ewelina.michlewicz@szybko.pl;	
tel	+48	793	101	521

mailto:handlowy%40tabelaofert.pl?subject=
mailto:ewelina.michlewicz%40szybko.pl?subject=
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Nieruchomości-online.pl
•	 35%	zniżki	na	abonament	przy	wykupieniu	dowolnego	pakie-

tu	wyróżnień	ciągłych,
•	 25%	zniżki	na	abonament	gdy	nie	zdecydujesz	się	na	wyróż-

nienia
•	 kontakt:	Marek	Dornowski,	Head	of	Communication	and	

Development,	600	959	026,	marek.dornowski@nierucho-
mosci-online.pl 

Dom.gratka.pl

•	 prezent	w	postaci	pakietu	kodów.	Do	dowolnego	złożonego	
zamówienia	otrzymasz	50%	zniżki	 (czyli	wartość	kodów	wy-
niesie	50%	złożonego	zamówienia)

•	 kontakt:	Adam	Jabłoński,	Kierownik	Zespołu	Handlowego,	In-
ternet,	502	499	775,	a.jablonski@polskapresse.pl

Domiporta.pl

•	 wykupisz	jeden	z	pakietów	Premium	lub	podbij,	a	na	drugi	do-
staniesz	50%	zniżki

•	 kontakt:	Maciej	Górka,	Ekspert	ds.	nieruchomości.	PR	Mana-
ger.	606	969	235	maciej.gorka@trader.pl

otodom.pl

•	 pakiet	5	wyróżnień	początek	listy
•	 kontakt:	Dział	Obsług	Klienta,	otodom.pl/kontakt,	48	61	630	

60	07

mailto:marek.dornowski%40nieruchomosci-online.pl?subject=
mailto:marek.dornowski%40nieruchomosci-online.pl?subject=
mailto:a.jablonski%40polskapresse.pl?subject=
mailto:maciej.gorka%40trader.pl?subject=
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9. Nieserwisowe narzędzie promocji 

ofert – opinie ekspertów 

W dobie Nowych Mediów pojawiają się szerokie możli-
wości docierania do potencjalnych klientów. Co praw-

da ze względu na swoją specyfikację serwisy internetowe są 
niepodważalnym medium promocji ogłoszeń nieruchomości, 
jednak można pokusić się o coś więcej. Reklamę ofert warto 
urozmaicić innymi, łatwo dostępnymi a równie skutecznymi 
narzędziami. 

Postanowiłem	wymienić	kilka	najważniejszych	kanałów	mogą-
cych	wspierać	marketing	ofert	i	poprosić	ekspertów	branżowych	
o	ocenę	ich	potencjału	tudzież	atrakcyjności.	Oto	one.

SOCIAL MIEDIA

Media	społecznościowe	są	rezerwuarem	relacji.	Facebook,	Twit-
ter,	Google+	czy	YouTube	 to	miejsca	gdzie	przesiadują	Polacy.	
Wykorzystują	te	media	nie	tylko	w	celach	towarzyskich,	ale	rów-
nież	biznesowych	czy	gospodarczych.	Szukają	znajomości,	budu-
ją	relacje	i	swoją	pozycję,	wymieniają	się	wartościowymi	treścia-
mi,	szukają	produktów	czy	wiedzy,	która	rozwiąże	ich	problemy.	
Dzięki	ogromnej	mobilności	jaką	gwarantują	media	społeczno-
ściowe	ograniczenia	 lokalizacyjne	przestały	 istnieć,	 a	wszystko	
i	wszyscy	stali	się	w	zasięgu	ręki.	Rysuje	się	tylko	pytanie,	„czy	
social	media	sprzedają?”.
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Pytanie „czy social media sprzedają”, jest odrobinę 
błędne. Bo nie można odpowiedzieć jednoznacznie. 
Produkty szybko zbywalne lub udostępniane po-
przez e-sklepy można spokojnie sprzedawać przez 
społecznościówki. Trudniej, gdy w grę wchodzą usłu-
gi lub chociażby nieruchomości. Wtedy social media 
wypełniają tylko pierwsze etapy procesu sprzedażo-

wego. Budują świadomość marki, zaufanie do firmy, ułatwiają kontakt i po-
zwalają na uzyskanie odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania przed spo-
tkaniem z chociażby agentem nieruchomości. Także w większości przypadków 
bez nastawiania na budowanie długotrwałej relacji z klientem i tak nic się nie 
sprzeda przez social media. Ludzkie podejście, budowanie autorytetu i trans-
parentność z kolei pozwolą na generowanie leadów.

Dla polskiego rynku nieruchomości powinien się w tej chwili najbardziej liczyć 
zarówno Facebook, jeśli chodzi o dotarcie do klientów końcowych, jak i Linke-
dIn. Czemu LinkedIn? Moim zdaniem pośrednik nieruchomości powinien pra-
cować nad swoim personal brandem i wiarygodnością w sieci, a profil pełen 
poleceń od innych osób z branży lub klientów byłby tego najlepszym świadec-
twem. Facebooka można za to wykorzystać w pełni reklamowo, targetując 
poszczególne oferty na odpowiednie grupy docelowe lub zwyczajnie stosując 
remarketing z naszej strony WWW. Tu warto również zadbać o „ludzki” wi-
zerunek samej firmy i  agenta, poprzez zdjęcia, wpisy z bloga lub publikację 
opinii klientów.

JAKUB PRÓSZYŃSKI

Community Manager w Monday PR

Założenie lub uzupełnienie profilów w serwisach 
społecznościowych, takich jak Google Plus czy Fa-
cebook jest z pewnością trafną decyzją marketin-
gową. Dobrze prowadzony fanpage lub pluspage, 
to doskonałe narzędzie wzmacniające widocz-
ność strony w Google. Liczą się tutaj nie tylko linki 
do naszego serwisu, ale także liczba zdobytych 
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lajków, plusów i udostępnień. Niezwykle istotne jest powiązanie oficjalne-
go adresu WWW z profilem społecznościowym, co często możemy zrobić 
samodzielnie bez konieczności fatygowania informatyka.

KONRAD ŁĘCKI
Specjalista SEO, właściciel marki www.skuteczniwsieci.pl  
Kierownik Projektów Internetowych w Trader.com Polska

Media społecznościowe i siła jaka w nich drze-
mie, to kwestie dość często pomijane w branży 
deweloperskiej oraz w sektorze nieruchomości. 
Odnoszę wrażenie, że social media traktowane 
są w tym przypadku wciąż po macoszemu, z nie-
dowierzaniem, że mogą mieć znaczący wpływ 
na sprzedaż. Dominującymi cechami komunika-

cji branży deweloperskiej są jedynie twarde dane: cena za metr, jakość 
wykończenia, bez budowania wokół swoich marek zaangażowanej spo-
łeczności, co w przypadku podejmowania ważnej decyzji, jaką jest zakup 
mieszkania, powinno być kluczowym elementem strategii działań w In-
ternecie. W samych ofertach brakuje często coraz popularniejszego sto-
rytellingu. Inwestycje nie opowiadają historii, skupiając się wyłącznie na 
samych liczbach i standardowych nagłówkach „najlepsza oferta”, „kom-
fortowe warunki” itd. Wybór mieszkania nie jest rzeczą łatwą. Odpo-
wiednie przedstawienie oferty, wplecenie w nią ciekawej opowieści może 
w znacznym stopniu wpłynąć na decyzje zakupowe. Deweloperzy stosun-
kowo niedawno odkryli możliwości, jakie oferuje reklama na Facebooku, 
a przecież odpowiednie targetowanie przekazu bywa nieocenione - po-
zwala dotrzeć z ofertą do konkretnej grupy docelowej, przedstawiając 
ściśle dopasowane do jej potrzeb informacje. Wśród kanałów social me-
dia najmocniej eksploatowany pod względem wykorzystywania do celów 
marketingowych jest Facebook i właściwie tylko on. Zapomina się o tym, 
jak ogromny potencjał niosą ze sobą choćby takie serwisy, jak Instagram, 
czy Pinterest, na których można zaplanować sensowną kampanię, zwięk-
szającą rozpoznawalność marki i docierając tym samym do potencjal-
nych klientów. Jestem przekonany, że marki, które skoczą na głęboką 
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wodę i poza standardowymi kampaniami outdoroowymi zaryzykują wy-
korzystanie nowych narzędzi social media, zyskają znaczącą, wizerunko-
wą przewagę nad konkurencją. Sam zdecydowanie chętniej przyjrzałbym 
się inwestycji, która przemawia do mnie poprzez hasztagi na Instagramie 
lub filmiki na Vine, niż takiej, która krzyczy do mnie twardymi liczbami 
z  wielkiego billboardu.

PAWEŁ BIELECKI
Social Media Beast, CEO Social Hunters

WSKAZÓWKI MARKETINGOWE:

•	 kreatywnie	 publikuj	 informacje	 o	 Twoich	 ogłoszeniach	
na		swoim	prywatnym	profilu,	zachęcając	znajomych	do	udo-
stępniania	treści,	inicjuj	dialog	i	daj	się	poznawać	jako	specja-
lista	w	branży,

•	 załóż	 dedykowany	 fanpage	 dla	 oferty,	 zbierz	 wokół	 niego	
określoną	społeczność	i	promuj	nieruchomość,

•	 promuj	poszczególne	posty	koncentrując	się	na	dotarciu	do	
jak	największej	a	przy	tym	pożądanej	grupy	klientów,

•	 prowadź	 zintegrowaną	 kampanię	wykorzystując	możliwości	
reklamy	na	Facebook’u,

•	 dodawaj	 ofertę	 do	 dedykowanych	 grup,	 zarówno	 ogólnych	
sprzedaży,	jak	i	lokalnych,

•	 twórz	wydarzenia	poprzez	organizację	np.	dni	otwartych	czy	
specjalnych	akcji	promocyjnych.
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CONTENT MARKETING 

Tworzenie	treści	jest,	zaraz	obok	budowania	własnych	mediów,	
podstawowym	elementem	siły	marki.	Dostarczanie	użytkowni-
kom	wartościowych	materiałów,	dzielenie	się	wiedzą,	spostrze-
żeniami	i	doświadczeniami	uchodzi	za	przejaw	konstruktywnej	
komunikacji.	Jednym	z	efektywniejszych	sposobów	budowania	
swojej	przewagi	konkurencyjnej	w	zakresie	content	marketingu	
jest	blog.	To	medium	-	wyrażające	subiektywną	postawę	wobec	
rzeczywistości	jest	formą	promocji	cieszącą	się	coraz	większym	
zainteresowaniem.	 Blogowanie	 polega	 na	 budowaniu	 wokół	
siebie	społeczności	opartej	na	podobnych	systemach	wartości,	
zainteresowaniach,	rolach.	Blog	jest	metodą	wspierającą	komu-
nikację	z	daną	grupą	odniesienia.	Czy	może	on	być	również	do-
skonałym	kanałem	„sprzedażowym”	zarówno	siebie	i	ofert?	

W czasach bardzo wysokiej konkurencji znaczenia 
nabierają umiejętności budowania profesjonalnego 
wizerunku. Personal & business branding jest dziś 
nieodzownym narzędziem zdobywania nowych 
klientów i budowania wiarygodności pośrednika jak 
i też firmy, którą reprezentuje. Trzeba sobie zadać 
pytanie, z kim podpiszę chętniej umowę na wyłącz-

ność? Z osobą anonimową, którą pierwszy raz spotykam? Czy może z pośred-
nikiem, którego znam i którego profesjonalizmowi ufam? Blog jest świetnym 
sposobem na budowanie rozpoznawalności oraz właśnie budowanie zaufania 
zarówno w obszarze business brandingu, jak i personal brandingu. Jest to o tyle 
kluczowe, że podstawą biznesowych relacji jest właśnie zaufanie, które można 
znacząco zwiększyć, gdy podzielisz się swoją wiedzą na blogu. Ponadto pamię-
taj, że statystycznie tylko 2% konsumentów jest gotowych do podjęcia decyzji 
zakupowej przy pierwszym kontakcie z marką. Ogromną zaletą tworzenia tre-
ści blogowych jest możliwość zautomatyzowania procesu sprzedaży usługi, 
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ponieważ odpowiednio napisane treści faktycznie sprzedają.

Rób to z głową, a efekty pozytywnie Cię zaskoczą. Jeśli potrzebujesz więcej, oto 
moja dziesiątka powodów, dla których warto prowadzić bloga, gdy chce się 
budować mocne marki:.

1. Blog dowodzi, że „jesteś dobry w te klocki” i znasz się na rzeczy. 
2. Pisanie bloga dowodzi, że liczysz się w branży i że jesteś świetnie zo-

rientowany.
3. Blog jest doskonałą przynętą przyciągającą ruch z mediów społecz-

nościowych.
4. Blog jako skuteczne narzędzie SEO.
5. Blog pozwala przyciągnąć bardzo dużo ruchu tematycznego na Two-

ją stronę.
6. Przyciąganie i długie utrzymywanie odwiedzających na stronie zwy-

kle ułatwia osiąganie celów biznesowych (budujesz zaufanie I relacje 
już online. Automatyzacja procesu sprzedaży)

7. Publikując wartościowy content wspierasz działania offline.
8. Inaczej niż w przypadku postów w mediach społecznościowych, 

na blogu to Ty jesteś właścicielem i jedynym beneficjentem treści.
9. Edukujesz potencjalnych i obecnych klientów.
10.  1Wpisy na blogu żyją dłużej niż te publikowane w „socialu”.

MARIUSZ ŁODYGA
CEO Premium Consulting

„Kupno nieruchomości to dla wielu osób bardzo 
droga oraz pełna emocji transakcja. Towarzyszą 
jej różne emocje: nadzieja, entuzjazm, ale też lęk 
a czasem frustracja. Klient chce mieć pewność, 
że dobrze lokuje swoje pieniądze –  i boi się jed-
nocześnie, że je straci. Dlatego szuka informacji 
- czyta, sprawdza porady ekspertów dotyczące 

tego, jak wybrać dobre mieszkanie, co powinien posiadać dom marzeń, 
na co zwracać uwagę przy kupnie itd. Jeśli sprzedawca prowadzi swój 
blog, na którym dzieli się takimi właśnie poradami – na pewno zyskuje 
w oczach potencjalnych klientów. Łatwiej zaufać takiemu sprzedawcy, bo 
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wiemy, że zna się on na swoim fachu i podpisuje się pod ofertami swoim 
imieniem i nazwiskiem. Aktualnie ciekawym i efektywnym trendem 
w marketingu jest tzw. storytelling – czyli opowiadanie historii, które an-
gażują klientów i przedstawiają im jednocześnie korzyści z naszej oferty. 
Blog sprzedawcy czy też biura nieruchomości może zatem opisywać hi-
storie zadowolonych klientów – o czym marzyli, czego się obawiali i jak 
w końcu zrealizowali swoje marzenie o domu czy mieszkaniu. I co się 
zmieniło w ich życiu dzięki tej transakcji - np. mogli rozwinąć swoje pasje. 
To zachęcałoby czytelników bloga, inspirowałoby ich. Kazało im myśleć: 
„Hej, to mogłem być ja”.

J.J. WOŹNIAK
Specjalista od perswazyjnej komunikacji marketingowej

Jeśli chcemy wykorzystać marketing treści do pro-
mocji własnych usług, należy zacząć przede wszyst-
kim od postawienia sobie właściwego celu i określe-
niu miar skuteczności. Umiejętne publikowanie 
w mediach społecznościowych czy blogach treści 
lub video-treści dotyczących konkretnej oferty może 
oczywiście przyspieszyć zawarcie transakcji, jednak 

nie jest to główny cel stosowania content marketingu. Trzeba pamiętać, że 
marketing treści nie zastąpi kampanii reklamowej i nie powinniśmy od niego 
oczekiwać bezpośredniego i natychmiastowego wpływu na sprzedaż. Naj-
większą wartością content marketingu jest budowanie zainteresowania na-
szą marką, określonego wizerunku naszej firmy i relacji z potencjalnymi klien-
tami. Od tego co i w jakiej częstotliwości publikujemy zależeć będzie 
przychylność internautów względem naszej firmy, dlatego marketing treści 
powinien być stosowany z rozwagą. Weryfikując skuteczność działań content 
marketingowych powinniśmy zatem zwracać uwagę nie na liczbę zapytań do 
konkretnej oferty, a np. na stopień zaangażowania internautów, wzrost ruchu 
na stronie, liczbę powracających użytkowników czy zwiększoną liczbę wypo-
wiedzi w mediach społecznościowych.

AGATA POLIŃSKA
Starszy Specjalista ds. Marketingu, Zespół otoDom
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WSKAZÓWKI MARKETINGOWE:

•	 stwórz	 strategię	 odpowiadającą	 na	 pytanie	 „jaki	 problem	
chcę	rozwiązać?”,

•	 zbuduj	harmonogram,	co	chcesz	publikować	 (artykuły,	 info-
grafiki,	wideo,	prezentacje,	memy)	i	jak	często,

•	 zainwestuj	we	własne	medium	(np.	blog,	vlog)	publikując	tam	
wartościowe	treści	(takie,	które	czytelnikom	przynoszą	realną	
wartość	i	jednocześnie	wzmacniają	Twój	biznes),

•	 szukaj	miejsc	promocji	własnych	treści	(np.	media	społeczno-
ściowe,	inne	blogi,	fora),	jak	również	samemu	propaguj	treści	
innych	osób,

•	 pamiętaj,	że	content	marketing	to	doskonały	sposób	na	bu-
dowanie	zainteresowania	swoją	marką.	W	końcu	chcesz	być	
zauważony,	

•	 monitoruj	założone	cele	(np.	wzrost	fanów,	wzrost	zaangażo-
wania,	wzrost	zapytań	o	ofertę,	wzrost	ruchu	na	stronie,	spa-
dek	negatywnych	wypowiedzi	itd.),

•	 szukaj	partnerów	i	wsparcia;	pytaj.
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WYSZUKIWARKA GOOGLE, KAMPANIE 

LINKÓW SPONSOROWANYCH

Google	 jest	niekwestionowanym	 liderem	wyszukiwarek	 in-
ternetowych.	Ta	marka	zbudowała	wokół	siebie	taki	ekosys-
tem	produktów	komplementarnych,	że	praktycznie	przejęła	
kontrolę	nad	światem	wirtualnym.	Chociaż	ta	charakterysty-
ka	może	brzmieć	 złowieszczo,	Google	 to	 tak	naprawdę	 re-
zerwuar	możliwości.	Jak	wykorzystywać	jego	potencjał	zapy-
tałem	kilku	ekspertów	z	branży	marketingu	internetowego.

Według badań IAB Europe aż 76% internau-
tów rozpoczyna wszystkie swoje poszukiwania 
od wyszukiwarki Google. To znaczący wynik, 
dający jednoznaczną odpowiedź na pytanie 
czy warto inwestować w reklamę w wyszuki-
warce. Branża nieruchomości odznacza się 
wyjątkową specyfiką, co niejako wymusza na 

nas przygotowanie strategii dopasowanych do poszczególnych proce-
sów decyzyjnych klienta. Biorąc pod uwagę czas, jaki upływa od mo-
mentu rozpoczęcia poszukiwań do chwili podjęcia decyzji o zakupie 
mieszkania, klient spędza go na poszukiwaniu informacji, zbieraniu 
danych oraz pozyskiwaniu rekomendacji, co w terminologii Google 
zyskało nazwę „zero moment of truth”. Większość z tych elementów 
poszukiwanych jest bezpośrednio w sieci, co wymusza na nas poja-
wianie się pod najczęściej wpisywanymi przez użytkowników hasłami. 
Biorąc pod uwagę dość długi proces decyzyjny jak również koniecz-
ność budowania trwałego wizerunku wśród potencjalnych odbiorców 
najczęściej stosowanym rozszerzeniem kampanii w wyszukiwarce sta-
je się także remarketing, dzięki któremu pozostajemy w świadomości 
klienta od momentu pierwszej idei do chwili podjęcia ostatecznej de-
cyzji. Działania prowadzone za  pomocą Google AdWords wymagają 
przemyślanych strategii, są jednak skutecznym, efektywnym źródłem 
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pozyskiwania nie tylko nowych klientów, lecz także sposobem na bu-
dowanie solidnej, rzetelnej marki.

ARTUR SMOLICKI
Senior Online Marketing Consultant w  Performance Media

Z punktu widzenia dewelopera lub agencji nieru-
chomości, najbardziej istotne są takie działania, 
które powodują wzmocnienie pozycji na zapyta-
nia lokalne, bezpośrednio związane z regionem, 
w którym działa firma. Jeżeli w swojej ofercie 
posiadamy mieszkania na warszawskim Bemo-
wie, to oczywiście najbardziej optymalne dla nas 

będą hasła typu: „mieszkania Warszawa Bemowo” czy „sprzedaż miesz-
kań Bemowo”. Pozycjonowanie strony na ogólne hasła, takie jak „nieru-
chomości” lub „mieszkania na sprzedaż” będzie mało efektywne.

Branża nieruchomości charakteryzuje się stosunkowo wysoką konkurencyj-
nością haseł dlatego w większości przypadków konieczne będzie zatrudnie-
nie wykwalifikowanej agencji marketingu internetowego lub specjalisty SEO. 
Są jednak pewne podstawowe elementy pozycjonowania, które możemy 
spróbować wykonać samodzielnie. Niezwykle istotna dla naszych pozycji lo-
kalnych jest na przykład obecność firmy na mapach Google. Co więcej, będzie 
ona jeszcze bardziej znacząca po wprowadzeniu, zbliżającej się coraz większy-
mi krokami, aktualizacji algorytmu wyszukiwarki o nazwie „Gołąb”. 25 lipca 
bieżącego roku, algorytm ten został udostępniony w Stanach Zjednoczonych 
i spowodował małe „trzęsienie ziemi” w pozycjach wielu tamtejszych agencji 
nieruchomości. W Polsce spodziewamy się wdrożenia tej zmiany w najbliż-
szych tygodniach. Koniecznie zadbajmy też o dobrej jakości linki prowadzące 
do naszej strony. Link dobrej jakości to taki, który znajduje się w dużym ogól-
nopolskim serwisie nieruchomości lub w małym serwisie, ale za to bardzo 
mocno osadzonym regionalnie. Z pewnością zostanie to dostrzeżone przez 
algorytm Google i spowoduje wzmocnienie naszych pozycji na hasła lokalne.

KONRAD ŁĘCKI
Specjalista SEO, właściciel marki www.skuteczniwsieci.pl,  
Kierownik Projektów Internetowych w Trader.com Polska
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Działania promocyjne biura nieruchomości nie po-
winny ograniczać się jedynie do eksportu ogłoszeń 
do wybranych serwisów. Są jeszcze inne narzędzia, 
które również warto testować. Przykładowo kampa-
nia linków sponsorowanych to bardzo ciekawy spo-
sób promocji strony samego biura. Wbrew pozorom 
skuteczność liczona jako CTR ( ilość wyświetleń re-

klamy w stosunku do kliknięć) jest całkiem wysoka. W zależności od tego na 
jakie słowa ustawiona jest kampania (ogólne frazy, czy też bardziej szczegóło-
we) CTR może wahać się od 4 do nawet 20%. Osobiście polecam stosowanie 
adwords do promocji samej marki biura i pozyskiwania ruchu bezpośrednio na 
naszą stronę. Odradzam jednak stosowanie tego narzędzia jako zastępczego 
w stosunku do serwisów. Grozi to ograniczeniem dotarcia jedynie do osób, któ-
re rozpoczynają poszukiwanie bezpośrednio w Google, a obecnie znajomość 
brandów z serwisami nieruchomościowymi jest już wysoka. Efektywność kam-
panii linków sponsorowanych będzie w dużej mierze uzależniona od odpo-
wiedniego doboru słów kluczowych. Poza tym facebook czy obecność eksperc-
ka w mediach to świetny sposób na robienie PR. W sytuacji, gdy rynek został 
zderegulowany takie wyróżnienie może być więcej warte niż oficjalne certyfi-
katy jakości organizacji zrzeszających pośredników.

Poza tym jeśli ustawimy reklamę na hasło np. „mieszkania Olsztyn” to sporo 
klików „zmarnują” osoby niekonieczne zainteresowane tym typem mieszka-
nia, które aktualnie mamy w ofercie. Bardzo łatwo jest więc „wypalić” budżet 
nie uzyskując zamierzonych efektów.

MAREK DORNOWSKI
Head of Communication and Development NNV sp. z o.o.

WSKAZÓWKI MARKETINGOWE:

•	 koncentruj	swoje	działania	w	układzie	lokalnie	->	globalnie,

•	 szukaj	 „niszowych”	 miejsc	 w	 sieci,	 które	 co	 prawda	 nie	
mogą	pochwalić	się	dużym	ruchem,	ale	będąc	silne	regio-
nalnie	(np.	lokalne,	małe	serwisy	informacyjne)	zapewnią	
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Ci	wartościowe	linki,

•	 dbaj	o	poprawną	widoczność	Twojej	firmy	na	mapach	Google	
(wizytówki	Google),

•	 szukaj	sposobów	na	pozyskanie	wartościowych	linków,	

•	 profesjonalizuj	swoje	działania	szukając	wsparcia	u	zawodow-
ców	bez	uprawiania	partyzantki,

•	 inwestując	w	AdWords	koncentruj	się	na	promocji	marki	i	kie-
rowaniu	 ruchu	 na	 stronę,	 a	 niekoniecznie	 na	 promowaniu	
ofert	wchodząc	w	buty	serwisów	ogłoszeniowych.
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E-MAIL MARKETING

To	nic	 innego	 jak	 forma	marketingu	wykorzystująca	programy	
pocztowe	 do	 komunikacji	 z	 klientami.	 Jeśli	 posiadasz	 szeroką	
bazę	klientów	możesz	korzystać	z	popularnych	narzędzi,	takich	
jak:	getresponse	czy	frashmail	i	prowadzić	kampanie	e-mailingo-
we.	Sukces	działań	zależy	od	wielu	czynników	m.in.	jakości	takiej	
bazy,	jej	segmentacji,	odpowiedniej	kreacji	i	wiadomości	a	tak-
że	umiejętności	prowadzenia	zwrotnej	komunikacji	z	klientem.	
Niemniej	jest	to	na	pewno	na	tyle	ciekawa	forma,	że	warto	z	niej	
korzystać.

E-mail marketing to często wykorzystywany sposób 
promocji ofert sprzedaży nieruchomości. Ta forma 
dodatkowej promocji jest chętnie wykorzystywana 
ponieważ szybko i personalnie można za jej pomocą 
trafić do odbiorców zainteresowanych zakupem 
mieszkania. Warto wspomnieć, że skuteczność tego 
typu formy marketingowej przy sprzedaży nierucho-

mości w olbrzymiej mierze zależy także od tego, w jaki sposób zostanie skon-
struowana treść wiadomości i jaka będzie jej forma graficzna. Komunikat moż-
na łatwo spersonalizować co daje wrażenie bezpośredniego kontaktu, a to 
powoduje większe zainteresowanie w odbiorcy. Dodatkowym ważnym aspek-
tem skuteczności jest wielkość i precyzyjność bazy odbiorców, do których wia-
domości są kierowane. Wyniki klikalności wahają się na poziomie od kilku do 
kilkunastu proc. 

Można stwierdzić, że e-mail marketing wśród klientów postrzegany jest jako 
efektywne narzędzie, które daje doskonałe lub dobre wskaźniki zwrotu z in-
westycji. Trzeba dodać, że jest to narzędzie w pełni mierzalne i korzystne pod 
względem cenowym.

Marketing ogłoszeń nieruchomości warto wspomóc także unikalnym opisem 
oferty przedstawiającym jak najwięcej jej zalet. Własna aktywność we współ-
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pracy z dużym i popularnym serwisem ogłoszeniowym, sprawi, że marketing 
ogłoszeniodawców stanie się bardziej efektywny, przekładając się na większą 
liczbę kontaktów i zmieniając potencjalnych klientów… w klientów.

IZABELA SŁOMCZEWSKA
Brand Manager branży nieruchomości Grup Polskapresse  

i Media Regionalne/ dom.gratka.pl, regiodom.pl 

E-mail marketing, to często niedoceniana forma 
marketingu i promocji, która jest bardzo skuteczna. 
Należy jednak pamiętać o kilku czynnikach, które 
zwiększają skuteczność tej formy promocji:

• Przede wszystkim mailing musi być skierowany 
do właściwej bazy odbiorców,

• Kreacja musi być prosta i jasna dla potencjalnego odbiorcy,
• Temat mailingu nie może się kojarzyć ze spamem.

Biura nieruchomości za pomocą e-mail marketingu mogą kontaktować się 
z potencjalnymi Klientami  w celu zaprezentowania nowych ofert lub atrak-
cyjnych promocji. Ważne, aby odpowiednio skonstruować przekaz i wysłać go 
do właściwej grupy odbiorców. Mailing w serwisie Tabelaofert.pl może być 
skierowany do bardzo konkretnej grupy użytkowników, np. osób które w cią-
gu ostatnich 3 miesięcy poszukiwały mieszkania 2-pokojowego w Warszawie 
w dzielnicy Wilanów.

TOMASZ BOROWSKI
Kierownik Działu Obsługi Klienta Tabelaofert.pl

WSKAZÓWKI MARKETINGOWE:

•	 buduj	własną	bazę	odbiorców	np.	 rejestrując	wszystkich	
trafiających	klientów	i	opisując	ich	kryteria	poszukiwania,

•	 inwestując	w	 e-mail	marketing	 skoncentruj	 się	 na	 treści	
i	grafice	maila,
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•	 less	is	more,	minimalistyczny	styl	zawsze	będzie	bezpiecz-
niejszy	niż	przerost	formy	nad	treścią,

•	 zwróć	uwagę	na	temat	mailingu,	 im	 jest	bardziej	bezpo-
średni	 i	 intrygujący	 tym	 większe	 prawdopodobieństwo,	
że	wiadomość	zostanie	odczytana,

•	 e-mail	marketing	to	wciąż	niewykorzystywana,	a	skutecz-
na	i	dosyć	tania	forma	reklamy,

•	 polecane	 programy	 do	 e-mail	 marketingu:	 getresponse,	
frashmail.
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REKLAMA BANEROWA

Sprzedając	nieruchomości	o	dużym	potencjale	można	pokusić	
się	o	ich	promocję	w	lokalnych	mediach	korzystając	z	reklamy	
banerowej	typu	display.	Być	może	nie	jest	to	w	przypadku	nie-
ruchomości	najpowszechniejsza	forma,	ale	może	właśnie	w	tym	
tkwi	jej	wartość?	

Reklama banerowa (tzw. display), szczególnie 
ta sprzedawana w modelu odsłonowym (CPM, 
tj. cena za wyświetlenia reklamy), jest obecnie 
ciągle bardzo istotną częścią przychodów branży 
reklamowej w internecie. Niemniej jednak od kil-
ku lat systematycznie i mocno spada jej znacze-
nie na rzecz reklam tekstowych, interaktywnych, 

spersonalizowanych, a przede wszystkim rozliczanych w modelach efek-
tywnościowych (np. Google AdWords, pozycjonowanie ogłoszeń). Mode-
le efektywnościowe, począwszy od opłaty za kliknięcie, przez opłatę 
za wysłane zapytanie, aż po procent od zrealizowanej transakcji, są naj-
częściej po prostu bardziej opłacalne i bliższe celowi biznesowemu kam-
panii (konwersja). Obecnie reklamy banerowe rozliczane odsłonowo sto-
suje się nadal z powodzeniem w kampaniach, które mają na celu 
budowanie świadomości marki, gdyż ten model odzwierciedla faktyczne 
dotarcie z naszym przekazem na formie reklamowej, często z naszym 
logo. Takie kampanie są ważne, ale należy mieć świadomość, że od od-
słony banera do jakiejkolwiek transakcji (szczególnie na rynku nierucho-
mości) jest długa droga. Jeszcze 10 lat temu, wskaźnik klikalności reklam 
(CTR) można było spotkać na poziomie nawet 10-20%, co oznacza, że na 
1000 wyświetleń reklamy, które może kosztować od 10 do 150 złotych, aż 
100-200 osób klikało w nasz baner. Dziś jednak częściej spotykane wyniki 
to okolice 0,1-1%, co daje już 1-10 osób na 1000, które klikną w reklamę. 
Jeśli więc efektywnie za jedno kliknięcie trzeba by płacić nawet 150zł, 
a potrzeba kilkadziesiąt kliknięć aby odwiedzający wysłał jedno zapyta-
nie, nie mówiąc już o np. zakupie mieszkania... wówczas wszystko prze-
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staje się kalkulować przy tradycyjnej ocenie efektywności reklamy 
z punktu widzenia generowania zapytań. 

Natomiast gdy 1000 osób, np. w lokalnym serwisie, zobaczy nasze logo, na-
zwę biura i choćby podświadomie utrwali sobie wizerunek naszej firmy, wów-
czas zyskujemy zupełnie innego kalibru korzyści. Trzeba również pamiętać, że 
wiodące serwisy ogłoszeniowe (czyli skupiające faktycznie szukających nieru-
chomości!) mają bardzo dużo odsłon. Zamawiając kampanię w modelu od-
słonowym, warto też pamiętać o dodatkowym targetowaniu, tj. ograniczeniu 
do lokalizacji czy limitowaniu liczby wyświetleń „per użytkownik”, wówczas 
nasza kampania dotrze do lepiej określonej grupy docelowej. Warto również 
pamiętać o tym, że kupując reklamę w modelu odsłonowym można tak przy-
gotować formy reklamowe, aby jak najwięcej osób chciało w nie kliknąć (bo 
płacimy za odsłony, nie za kliknięcia), a w przypadku modelu płatności opar-
tego o kliknięcia, forma powinna najlepiej pokazywać to kto i dlaczego miałby 
kliknąć w nasz baner. Dzięki temu, w naszą reklamę klikną tylko osoby faktycz-
nie zainteresowane naszymi usługami.

BOLESŁAW DRAPELLA
Wiceprezes Zarządu Melog.com i Morizon. S.A, współorganizator recamp.pl

Z wielu źródeł, zarówno tych poważnych i popar-
tych badaniami, jak i z rozmów ze znajomymi, 
wypowiedzi na blogach, czatach itp. wynika, że 
szukanie nieruchomości rozpoczyna się w Inter-
necie. W jednym „miejscu” dostępne są dziesiąt-
ki, setki a nawet tysiące ofert. Obecność dobrej 
oferty (z atrakcyjnymi zdjęciami, wyczerpującym 

opisem) w sieci jest aktualnie koniecznością. Internet jest dla poszukują-
cych zazwyczaj zaledwie początkiem procesu. Kolejnym etapem jest od-
wiedzanie konkretnych lokalizacji. I właśnie w tym momencie okazuje się 
jak bardzo skuteczne są tradycyjne formy promocji.

Dobrze zaprojektowany, czytelny i estetyczny baner – najlepiej z kodem 
QR, który umożliwi dostęp do oferty. Elegancka ulotka z wieloma zdję-
ciami, opisem, mapą, logiem i kontaktem do agencji. Oldschoolowa, 
a jednak zadziwiająco skuteczna zrywka. Jeśli przygotujemy i  wyko-
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rzystamy zestaw takich materiałów, dotrzemy nie tylko do osób prze-
glądających ogłoszenia w serwisach, ale również do oglądających inne 
mieszkania w danej lokalizacji, przechodniów, przejeżdżających, sąsia-
dów i wielu innych, dla których baner czy ulotka mogą stać się impul-
sem do dalszego działania.

MARTA KOSIŃSKA
Menadżer ds. Marketingu i PR szybko.pl

WSKAZÓWKI MARKETINGOWE:

•	 inwestując	w	reklamę	zwracaj	uwagę	na	model	płatności:
	▪ CPM	(z	ang.	„Cost	Per	Mile”)	oznacza	koszt	tysiąca	od-

słon	reklamy,
	▪ CPC	(z	ang.	„Cost	Per	Click”)	oznacza	płatność	za	każde	

kliknięcie	w	reklamę,
	▪ CTR	 (z	 ang.	 „Clickthrough	 Rate”)	 oznacza%	 kliknięć	

w	stosunku	do	wyświetleń	danej	reklamy,
•	 zwracaj	uwagę,	które	działania	koncentrować	na	budowa-

niu	świadomości	marki	(np.	CPM),	a	które	na	pozyskiwa-
niu	np.	leadów	(CTC,	CTR),

•	 zamawiając	reklamę	pamiętaj	o	możliwości	targetowania,	
tak	aby	przekaz	dotarł	do	określonej	grupy	odbiorców	(np.	
kobiety	w	wieku	35-40	lat	z	miasta	Białystok),

•	 koncentrując	się	na	rozliczeniu	CPC	buduj	przekaz	tak,	aby	
użytkownik	wiedział	dlaczego	ma	kliknąć	w	Twoją	 rekla-
mę,	jaką	korzyść	otrzyma,

•	 koncentrując	się	na	rozliczeniu	CPM	buduj	przekaz,	który	
wyraźnie	przedstawia	Twoją	markę,	 idealnie	pozycjonuje	
na	wartości	jakie	tworzysz	i	wyróżnia	się	z	kontekstu	oto-
czenia.	
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10. Wspieranie wizerunku 

pośredników

Serwisy	ogłoszeniowe	 to	nie	 tylko	miejsca	 gwarantujące	nam	
dotarcie	z	ofertą	do	poszukujących	nieruchomości,	ale	również	
obszary	gdzie	możemy	kreować	wizerunek	eksperta.	W	dzisiej-
szych	czasach	jest	to	szczególnie	ważne,	ponieważ	komunikacja	
ma	bardzo	bezpośrednią	formę	a	klienci	szukają	biur,	które	za-
gwarantują	im	profesjonalizm,	uczciwość	i	ludzką	twarz.

dom.gratka.pl

•	 zdjęcia	pośrednika	przy	ofercie
•	 promowanie	pośredników	na	stronie	głównej
•	 dodawanie	wideo
•	 możliwość	współpracy	w	zakresie	content	marketingu

domiporta.pl

•	 zdjęcie	pośrednika	przy	ofercie
•	 możliwość	współpracy	w	zakresie	content	marketingu

otodom.pl

•	 zdjęcie	pośrednika	przy	ofercie
•	 dodawanie	wideo
•	 wycieczka	panoramiczna
•	 komunikat	„dobra	cena”
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•	 możliwość	współpracy	w	zakresie	content	marketingu

nieruchomosci-online.pl

•	 zdjęcie	pośrednika	przy	ofercie

•	 możliwość	budowania	wizerunku	agenta	poprzez	publikacje	
w	magazynie	rynku	nieruchomości	ESTATE

•	 promowanie	pośredników	na	stronie	głównej	-	wyszukiwarka	
agentów	wg	lokalizacji

•	 strona	z	ogłoszeniami	danego	agenta

•	 otrzymywanie	bonusów	(wyróżnień	gratis)	za	utrzymanie	wy-
sokiego	standardu	ogłoszeń,	co	przekłada	się	na	większy	ruch	
na	ogłoszeniach

•	 uzyskanie	 oznaczenia	 „Profesjonalny	 Agent”	 na	 ogłoszeniu	
i	w	wyszukiwarce

Na	 uwagę	 zasługuje	 program	Profesjonalny Agent Nierucho-
mości, który	jest	dedykowaną	akcją	pozwalającą	w	sposób	wy-
raźny,	promować	wizerunek	pośrednika.	Agenci	biorący	udział	
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w	projekcie	zostają	oznaczeni	„Profesjonalny	Agent”	na	ogłosze-
niu	i	w	wyszukiwarce	agentów,	otrzymują	bonusy	za	utrzymanie	
wysokiego	standardu	ofert	a	także	mają	dostęp	do	szerszego	za-
kresu	statystyk.

szybko.pl

•	 zdjęcie	pośrednika	przy	ofertach

•	 dodawanie	wideo

•	 możliwość	budowania	wizerunku	poprzez	abcnieruchomosci.pl

•	 wirtualne	spacery

•	 wyszukiwarka	pośredników	na	stronie	głównej

•	 monitorowanie	statystyk	i	zainteresowania	ogłoszeniami

•	 samodzielne	zarządzanie	promocją	ogłoszeń

•	 bonusy	 premiujące	 wysoki	 standard	 ofert	 i	 współpracę	
z	szybko.pl

•	 możliwość	testowania	i	opiniowania	najnowszych	rozwiązań	
wprowadzanych	przez	serwis
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Przyglądając	 się	 możliwościom,	 jakie	 serwisy	 nieruchomości	
oferują	 pośrednikom	 pod	 kątem	 wsparcia	 wizerunku	 można	
wyciągnąć	niezbyt	wesoły	wniosek.	Niestety,	ale	zbyt	wiele	jest	
jeszcze	do	zrobienia.	Pocieszający	jest	natomiast	fakt	wyraźnie	
tworzącego	się	 trendu	 inwestowania	w	narzędzia	zmierzające	
do	budowania	własnych	profili,	zbierania	referencji,	tworzenia	
treści,	pozyskiwania	ofert	bezpośrednich,	szukania	zleceń,	two-
rzenia	płaszczyzny	do	wzajemnej	współpracy	pośredników.

Dlaczego tak ważne jest uzupełnianie profili i budowa wi-
zerunku? 

•	 oferta	nieruchomości	jest	lepiej	odbierana	przez	kupującego,	
gdy	jest	przypisana	do	„żywego”	człowieka,

•	 obecność	pośrednika	buduje	zaufanie	nie	tylko	do	biura,	ale	
i	samej	nieruchomości,

•	 profil	pośrednika	buduje	wiarygodność	i	poczucie	bezpieczeń-
stwa,

•	 klienci	widząc	 zdjęcie	 pośrednika	 tworzą	 pozytywne	 nasta-
wienie,	a	te	odpowiada	pozytywnej	postawie.
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11. Podsumowanie

To	już	koniec.	Prawie.	Tworząc	tego	ebook’a	dążyłem	do	tego,	
aby	był	on	dla	Ciebie	maksymalnie	użyteczny	oraz	obiektyw-
ny.	Opis	narzędzi	 i	 ich	skuteczność	starałem	się	ująć	w	wy-
mierne	ramy	uciekając	się	od	subiektywnych	ocen.	Wierzę,	
że	 każdy	 samodzielnie	na	podstawie	 tych	 informacji	 powi-
nien	podjąć	decyzję	z	czego	korzystać,	które	aspekty	zinten-
syfikować,	a	które	być	może	odrzucić.	Aby	jednak	wspomóc	
proces	wyboru	optymalnych	strategii	postanowiłem	jeszcze	
poprosić	kilku	ekspertów	branżowych	o	wypowiedzi	na	te-
mat	strategii	zarządzania	ofertami	nieruchomości.	Na	temat	
tego,	 jak	budować	 swoją	przewagę,	na	co	 zwracać	uwagę,	
czego	unikać.	Niech	 te	 odpowiedzi	 będą	ostatnią	 refleksją	
tego	ebook’a.	

Osobiście	bardzo	dziękuję	Ci	za	dotarcie	aż	tutaj,	za	poświę-
cenie	cennych	minut	na	przeczytanie	tych	tysięcy	stron	i	po-
chylenie	 się	 nad	 spisanymi	 słowami.	 Lubię	wierzyć,	 że	do-
świadczenie	nie	jest	tym	co	nam	się	przytrafia,	lecz	to,	tym	
co	potrafimy	zrobić	z	sytuacją,	która	nas	spotyka.	Innymi	sło-
wy,	każdy	z	ebook’a	weźmie	coś	 innego.	Mam	nadzieję,	że	
jednak	jak	najwięcej	pozytywnego!	

Jak zarządzać ofertami nieruchomości? Jak budować swoją 
przewagę? Jakie strategie wybierać? 
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Internet dostarcza ogromną ilość narzędzi 
i możliwości reklamy swoich ofert. Na pewno 
trzeba wybrać ten, który jest dla nas opty-
malny ze względu na sposób w jaki funkcjo-
nuje nasza firma. Jeśli np. sami zajmujemy się 
promocją ogłoszeń, to musi to być zwyczajnie 
możliwie najmniej czasochłonny i  jednocze-

śnie efektywny system. Trzeba znaleźć złoty środek pomiędzy cza-
sem jaki musimy poświęcić na obsługę ogłoszeń, a czasem spędzo-
nym z klientami. Uważam, że najbardziej efektywne są systemy, 
w których płacimy za efekt, czyli kontakt użytkownika z naszą ofer-
tą, mam na myśli wszystkie systemy typu PPC (pay per click) i zbliżo-
ne modele. Ważne jest też, żeby być obecnym w kilku miejscach – je-
den serwis, nawet największy nie obejmuje połowy użytkowników 
zainteresowanych ogłoszeniami nieruchomości. Optymalna wersja 
do 2-3 serwisów. Kluczowe jest też kontrolowanie skąd spływają do 
nas leady i jakiego typu ogłoszeń dotyczą. To pozwoli nam zdecydo-
wać jakie ogłoszenia, na którym serwisie mają największy poten-
cjał. Trzeba też pamiętać o swojej stronie internetowej i pozycji 
w googlu na zapytania lokalne.

ANNA AŁASZKIEWICZ
Managing Director w Whites

Sposób zarządzania ogłoszeniami nieruchomości 
powinien być uzależniony od grupy docelowej, 
do której komunikat czyli ogłoszenie ma być kie-
rowane. To oczywiście oznacza segmentację 
ogłoszeń oraz segmentację mediów. Praktyka 
podpowiada mi, że odpowiedni wybór mediów 
oraz dopasowana do medium i produktu jakość 

komunikatu, słowa i frazy klucze spowodują, że znacząco zostanie wyeli-
minowany znany z Googla „współczynnik odrzuceń”. Dla marketingu nie-
ruchomości Internet jest „Królem”, ale nie dlatego, że tak chcą przedsię-
biorcy i ich biura tylko dlatego, że tak chce „potencjalny klient”. 
„Wyróżnianie” też powinno być oparte o segmentację. Promować „to-
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war” trzeba w danym SEGMENCIE nieruchomości i/lub rodzaju transak-
cji. Trzeba pamiętać, że Internet nie robi „transakcji”. „Front Office” 
to „informacja i uroda” a „becak office” to „jakość” i prowadzenie do 
transakcji. Użytkownik Internetu po kliknięciu w wyróżnioną czy promo-
waną ofertę nie może trafić na zły „back office” a więc liczy się nie tylko 
wyróżnianie, ale i to co „stoi za” promowanym „towarem”.

KRZYSZTOF DZIĘGIELEWSKI
Dyrektor Projektu ePASO, grupa LoVo

W dobie Internetu, mnogości informacji, porta-
li i ofert, łatwo przepaść z własną propozycją. 
Z mojego wieloletniego doświadczenia wynika, 
że w przypadku oferty, OBRAZ znaczy milion 
razy więcej a niżeli SŁOWO pisane. Nie zapomi-
najmy, że oglądający bardzo szybko wertuje za-
wartość ogłoszenia i w pierwszych sekundach 

zaznajamia się ze zdjęciami, jeśli ta dawka informacji go zainteresuje, 
zaczyna czytać tekst promujący lokal.

Z tego powodu osoby zajmujące się projektowaniem reklamy, powin-
ny skupić swoje starania wokół atrakcyjnych obrazów, prezentujących 
nieruchomość. Napisanie tekstu, że w okolicy lokalu znajduje się stacja 
metra, szkoła, stadnina czy basen jest niczym w porównaniu z efektem 
jaki wywoła umieszczenie w ofercie fotografii właśnie tych miejsc. Wsta-
wiając slajdy z okolicy razem ze zdjęciami wnętrza mieszkania czy domu, 
błyskawicznie zachęcamy kupującego do rozważenia oferty i unikamy ry-
zyka, że ten nie dowie się z tekstu reklamowego o tym jak konkurencyjna 
jest nasza propozycja.

MARIA SEMCZYSZYN
Dyrektor Generalna Home Stagers Network Polska
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Są dwa etapy zarządzania ofertą. Pierwszy to 
przygotowanie - należy wyróżnić się jakością. 
Zamieścić dokładne i prawdziwe informacje, 
stworzyć angażujący opis, odpowiednio wyce-
nić, wykonać estetyczne i wyraźne zdjęcia. Dru-
gi, marketing – działając w myśl zasady pracuj 
mądrze a nie ciężko, warto promować oferty 

tam, gdzie klienci najczęściej ich szukają, a nie wszędzie gdzie się da. 
Nadmiar wcale nie jest dobry i działa jak umowy otwarte - jestem wszę-
dzie a tak naprawdę nigdzie. Zbyt duża ilość miejsc, w których promuje-
my swoje oferty sprawia, że przestajemy nimi zarządzać, a przecież każda 
potrzebuje indywidualnego podejścia. Każda, to zobowiązanie podejmo-
wane wobec klienta… Ci są niecierpliwi a dodatkowo mają mało czasu. 
Chcą dotrzeć do tego czego szukają, jak najszybciej. To znaczy, że musimy 
zrobić wszystko, aby nasze ogłoszenie pokazało się jak najszybciej na czo-
łowych miejscach listy wyszukiwania. I nie jest to tylko specyfika nieru-
chomości. Tak szukamy pralki, telewizora, samochodu, wszelkich infor-
macji. Taki jest mechanizm poszukiwania, według którego podświadomie 
działamy wszyscy. Dopiero w kolejnym etapie, kiedy przytłacza nas nad-
miar zaczynamy zawężać poszukiwania albo sortować według wybra-
nych kryteriów. Podsumowując. Warto zadbać o należytą jakość ogłosze-
nia, określić 1-2 miejsca dodatkowej promocji i zagwarantować ofercie 
najlepsze miejsca na liście wyszukiwań. Efekt pierwszeństwa jest nie-
ubłagany. 

AGNIESZKA GROTKOWSKA
Ekspert rynku nieruchomości, współwłaściciel freedom nieruchomości

Internet jest najlepszym narzędziem promocji 
ofert nieruchomości. Wielu kupujących rozpo-
czyna szukanie ofert właśnie w internecie. Dlate-
go naprawdę ważne jest, aby prezentowane 
ogłoszenia miały dobre zdjęcia i możliwie jak 
najwięcej informacji, które kupujący może zoba-
czyć, przeczytać. 
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Uczestniczyłam w szkoleniu na temat przygotowania wirtualnego open house 
(prezentację domu ogląda się w intrenecie). Instruktor sugerował, aby dawać 
jak najwięcej informacji jak tylko to możliwe, opis o nieruchomości powi-
nien zawierać informacje o otoczeniu tj. szkołach, sklepach, obiektach 
rekreacyjnych, parkach, restauracjach oraz odległości od poszczególnych 
obiektów. Polecał również robienie wideo. Filmy prezentujące oferty nie-
ruchomości są bardzo modne. 

Zatrudniłam więc profesjonalnego fotografa, który przygotowuje zdjęcia 
dla moich nieruchomości (do ofert, które pozyskałam). W ramach usługi, 
z której korzystam, również otrzymuję przygotowany plan nieruchomo-
ści. Ofertę umieszczam w moim regionalnym MLS, który eksportuje ofer-
tę nieruchomości na inne strony nieruchomościowe (portale) takie jak 
realtor.com, Zillow, trulia, redfin, remax oraz inne. Dodatkowo używam 
usługi, która nazywa się MilitaryByOwner.com (to portal wspomagają-
cy wojskowych w sprzedaży lub wynajmie domu). Także w zależności od 
tego gdzie potencjalny kupujący szuka, prawdopodobieństwo, że znaj-
dzie moją ofertę jest zwiększone z uwagi na korzystanie z tych wszystkich 
stron internetowych. 

Mam też znak „Na sprzedaż”, który umieszczam na nieruchomości wraz 
ze stojakiem na ulotki, na których jest zdjęcie domu oraz jego opis. Uży-
wam również znaków, które wskazują, gdzie znajduje się dom. Wykła-
dam broszury przed nieruchomości, które podkreślają jej wszystkie atuty. 
W samym domu stosuję „znaki”, na których zawieram informacje o szcze-
gólnych cechach domu. To jest przydatne zwłaszcza dla innego agenta, 
których chce pokazać dom swojemu kupującemu, a nie zna nieruchomo-
ści tak jak ja, więc mógłby pominąć istotne punkty, atuty nieruchomości 
np. takie jak oświetlenie szafek kuchennych itp.

Jeśli mam problemy z prezentacją domu, wtedy organizuję dzień otwar-
ty dla innych agentów. Taki open house jest organizowany we wtorki. 
Zachęcam agentów do przyjścia oferując poczęstunek, mały prezent do 
zabrania, jak butelka wina dla pierwszych 12 agentów, którzy przyjdą 
lub małą loterię z wygraną 50 $ (karta zakupowa) wszystko po to, żeby 
agenci przyszli. Mój cel to uzyskanie od nich informacji zwrotnej, opinii 
na temat ceny czy też stanu domu, co zwiększa szanse na sprzedaż (cza-
sami sprzedający posłuchają bardziej rad innych agentów niż swojego). 

http://realtor.com
http://MilitaryByOwner.com
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Reklamuję Open House w moim MLSie i przez zamówioną wysyłkę email 
(newsletter). Kiedyś dostarczałam ulotki bezpośrednio do biura, ale teraz 
wielu agentów pracuje z domu i takie ulotki nie działają. Agenci czytają 
emaile lub jej usuwają.

SUSAN MEKENNEY
Remax, USA
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12. Kilka słów na koniec

Dotarliśmy do końca, więc czas na cykl podziękowań. 

Raz jeszcze chcę Ci podziękować za poświęcony czas i wy-
trwałość. Mam głęboką nadzieję, iż zrealizowałem cele 
jakie sobie postawiłem. Po pierwsze, że wiedza o zakre-
sie promocji ogłoszeń została poszerzona. Po drugie, że 
przedstawione strategie wyróżniania ofert nieruchomości 
przyniosą większą skuteczność. I po trzecie, że opinie eks-
pertów na temat różnych form komunikacji w Nowych Me-
diach okażą się przydatne i pozwolą efektywniej wzmac-
niać Twój biznes. 

W	tym	miejscu	chciałbym	jeszcze	gorąco	podziękować	przed-
stawicielom	 serwisów	współpracujących	przy	 tym	ebook’u	
za	otwarte	podejście,	cierpliwość	w	komunikacji,	 szczerość	
informacji	zwrotnych	i	dobre	słowa	na	zachętę.	To	naprawdę	
niezapomniane	 doświadczenie.	 Dziękuję	 Agacie	 Polińskiej	
(otodom.pl),	 Maciejowi	 Górce	 (domiporta.pl),	 Mikołajowi	
Gawełdzie	 (dom.gratka.pl),	 Marcie	 Kosińskiej	 (szybko.pl),	
Tomaszowi	Borowskiemu	(tabelaofert.pl),	oraz	Markowi	Do-
rnowskiemu	(nieruchomosci-online.pl).

Dziękuję	 oczywiście	 moim	 wszystkim	 ekspertom.	 Wasza	
wiedza	 i	 chęć	 jej	 przekazania	 była	 nieocenioną	 wartością	
ebook’a.

http://otodom.pl
http://otodom.pl
http://domiporta.pl
http://dom.gratka.pl
http://dom.gratka.pl
http://szybko.pl
http://tabelaofert.pl
http://nieruchomosci-online.pl
http://nieruchomosci-online.pl
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I	na	końcu	osobiste	#dziękuję	Agnieszce	Dąbrowskiej	–	za	
pomoc	 w	 komunikacji	 z	 „zagranicą”,	 Agacie	 Polińskiej	
z	otodom.pl	za	nadprogramowe	zaangażowanie	i	wymianę	
myśli,	mojej	siostrze	Ani	Kruszewskiej	za	wytrwałość	w	ko-
rekcie	i	Tomkowi	Wróblewskiemu	odpowiadającemu	za	cu-
downą	cześć	graficzną	–	czasami	mam	wrażenie,	że	znasz	
mnie	lepiej	niż	ja	sam	siebie.	

Dobrego!

http://akrobata.com
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ŁUKASZ KRUSZEWSKI

Z	 zawodu	 pośrednik,	 z	 zamiłowa-
nia	 filozof,	 z	 pasji	 marketer.	 Inte-
resuje	 się	 komunikacją	 marketin-
gową	 i	 wpływem	 nowych	 mediów	
na	 budowanie	 marek.	 Z	 branżą	
związany	 od	 2008	 roku.	 Zdobywał	
doświadczenie	 pracując	 jako	 agent	
nieruchomości,	 prowadząc	 własne	
biuro,	 współpracując	 z	 agencjami	
marketingowymi	 oraz	 koordynując	
realizację	 projektów	 unijnych	 m.in.	
w	branży	nieruchomości	i	finansów.	

Obecnie	związany	z	marką	freedom	
nieruchomości,	w	której	odpowiada	
za	zarządzanie	wizerunkiem	i	komu-
nikację	marketingową.

Miłośnik	 zmiany	 standardów	 ob-
sługi	 nieruchomości	 i	 chyba	 lekki	
społecznik.	Autor	bloga	–	niestan-
dardowo	 na	 temat	 nieruchomości:	
www.lukaszkruszewski.pl.	

Prywatnie	zwykły	mąż	i	ojciec,	pasjo-
nat	socjologii	kultury,	filozofii	(które	
usilnie	 stara	 się	 zrozumieć)	 oraz	 li-
teratury	 fantasy	 (której	 coraz	mniej	
w	życiu).	Fan	muzyki	electro	 i	 spor-
tów	wytrzymałościowych.

Wsparcie medialne

http://www.lukaszkruszewski.pl
http://dom.gratka.pl
http://domiporta.pl
http://otodom.pl
http://szybko.pl
http://tabelaofert.pl
http://nowymarketing.pl
http://o-m.pl
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