Nezůstávejte stranou a zapojte se…

Nemovitostní portál pro profesionály

Sdílení informací
Záruka úspěchu
IMMO2 je internetový portál pro profesionály se zaměřením na nemovitosti.
Prostřednictvím tohoto portálu spolu mohou komunikovat a sdílet informace
všichni ti, kteří se zajímají o nemovitosti. Komunikace a sdílení dat
prostřednictvím IMMO2
je v rukou každého profesionála mocným
nástrojem, usnadňujícím práci a umožňujícím efektivněji podnikat a
dosáhnout tak snáze a rychleji svých cílů.

Snadná komunikace
Jednoduše a přehledně vyhledávejte a sdílejte své obchodní případy s
ostatními partnery. Díky intuitivnímu prostředí je možné během okamžiku
upravovat parametry vašich sdílených obchodních případů.
Stálý přístup k datům odkudkoliv
Nezáleží na tom, zda pracujete v týmu nebo samostatně, v kanceláři nebo
na cestách, přístup k potřebným datům můžete mít zajištěn v kteroukoliv
hodinu a odkudkoliv. IMMO2 je internetové řešení, k vstupu do IMMO2
potřebujete jen přístup k síti Internet. Díky tomu budete mít vy i vaši
kolegové stále aktuální informace stále po ruce.

Získejte více
Buďte stále vpředu
Získejte nové obchody
Do IMMO2 jsou zapojeny společnosti s různou specializací
(realitní, developerské, investiční společnosti, apod.), které
nabízí nebo hledají nemovitosti pro sebe a své klienty S těmito
firmami se můžete potkávat a využívat jejich nabídek a získat
tak nové obchody.
Získejte více exkluzivních zakázek
Uzavírejte více exkluzivních zakázek, IMMO2 je nástroj, který
Vám pomůže přesvědčit prodávající k uzavření exkluzivní
smlouvy, protože díky propojení s ostatními partnery
maximalizujete prodejnost a stáváte se tak pro prodávajícího
zajímavějším.
Zvyšte prodejnost svých obchodních případů
Díky IMMO2 můžete sdílet své obchodní nabídky a poptávky a
tím nabídnout svým klientům více možností, jak uspokojit jejich
potřeby a cíle.
Navazujte nové obchodní vztahy
Prostřednictvím IMMO2 můžete navazovat nové obchodní
vztahy s ostatními partnery a využít jejich specializaci v oboru
nebo orientaci na určitý region, a tím dosáhnout na obchodní
případy, které byste sami obtížně realizovali.
Využijte dalších služeb a informací
IMMO2 pro Vás připravuje další produkty, které Vám umožní
zvýšit kvalitu vašich služeb a usnadnit Vaši práci.

Jak to funguje?
S kým budete moci sdílet své obchodní případy?
IMMO2 umožňuje každému partnerovi individuální výběr spolupracujících
partnerů, se kterými chce sdílet své obchodní případy.
Každý partner může mít více účtů - uživatelů s různým nastavením.
Například jeden partner má více uživatelů - obchodníků, kteří mohou mít
odlišná kritéria pro výběr svých partnerů. Kritériem pro výběr může být
například specializace na určitý typ nemovitostí, místo působení, odbornost,
atd. Tato nastavení lze kdykoliv měnit. Například nejdříve se obchodní případ
zveřejní jen preferovaným partnerům (vlastní síť realitních kanceláři), a poté
lze následně upravit či rozšířit výběr partnerů.
Jak je definována výše sdílené provize?
Každý partner si určí, jak vysokou provizi bude nabízet. Toto nastavení může
provést buď jednotně pro všechny své obchodní případy anebo může provizi
volit individuálně u jednotlivých případů. Provize může být stanovena
procentním způsobem nebo absolutní hodnotou.
Jak probíhá komunikace u vybraného případu?
Komunikace probíhá bez aktivní účasti portálu IMMO2. U každého
obchodního případu je uveden kontakt (telefon, email, kontaktní osoba.
Výběr partnera pro realizaci obchodu, domluvení konkrétních podmínek i
uzavření provizní smlouvy probíhá dále dle domluvených podmínek mezi
těmito dvěma partnery.
Jaké nemovitosti lze v IMMO2 najít?
V databázi jsou prezentovány nemovitosti všech možných typů, exklusivní i
neexklusivní nabídky a poptávky. Každý uživatel si může jednoduše
vyhledávat obchodní případy dle svého zájmu.

Jak probíhá vkládání obchodního případu?
Obchodní případy se vkládají do databáze obdobným způsobem, jako
zadávají data na veřejné nemovitostní portály. Lze využít individuálního
zadávání obchodního případu nebo hromadných exportů z vašeho interního
programu.

Kontakt
E-mail: info@immo2.cz
www: www.immo2.cz

