Prodáváte
nemovitost?

Bude mně ctí Vás obsloužit!
Rozhodujete se prodávat nemovitost a přemýšlíte, jestli
využít služby realitního makléře? A proč byste si měli
vybrat právě mé služby? Realitních makléřů je jako
šafránu a jestliže má makléř splnit mé očekávání, musím
vybírat pečlivě. Ne všichni nabízí služby, jaké si Vaše
nemovitost zaslouží.
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1.

Profesionální prezentace

2.

Individuální prodejní
strategie

V dnešní době prodávají emoce, ať prodáváte cokoliv. Je důležité zaujmout
prezentací nemovitosti co nejvíce zájemců. Proto je důležité nemovitost
k prodeji správně nachystat, častokrát taková příprava může trvat i několik
týdnů.

Pokud chci prodat za maximální možnou cenu je třeba připravit individuální
prodejní strategii, což spousta lidí podceňuje, a přitom je to nejdůležitější
aspekt při prodeji nemovitosti. Každá nemovitost je specifická a jinak
výjimečná. Mým úkolem je při vytváření obchodní strategie přijít na emoci,
kterou budeme prodávat. Díky profesionální prezentaci se mně to daří velice
dobře, i proto nemovitosti nenabízím, ale prodávám.

3.

Vybrat cílovou
skupinu kupujících
Každá nemovitost je pro určitou cílovou
skupinu kupců. Je důležité vybrat
tu správnou a naši individuální
prezentaci jim nabídnout. Díky našim
propracovaným systémům oslovíme
99% potencionálních kupců. Jako samo
prodejce oslovíte maximálně 25%,
což je málo, pokud budete chtít prodat
nemovitost za nejvyšší možnou cenu.

4.

Profesionální přístup

5.

Neustále se vzdělávám

Spokojený prodávající je pro mě největší hodnota mé práce, a proto
mě má klientela s radostí doporučuje. Můžete se o tom přesvědčit na mých
osobních webových stránkách, www.graclikpetr.cz, kde se můžete dočíst
veškeré informace o mně a kompletní mé práci.

Jsem studentem VŠEM (vysoké školy ekonomie a podnikání v Praze),
a sleduji neustále měnící se ekonomickou situaci, především situaci
na realitním trhu. Proto dokážu dynamicky zareagovat na měnící se situaci
s velkou přidanou hodnotou pro prodávajícího.

Jsem realitní podnikatel, který investuje do svých
zakázek vlastní prostředky, aby se prodala každá
nemovitost. Zaslouží si profesionální servis
i ta vaše? Neváhejte mě kontaktovat a domluvte
si vlastní termín schůzky.

Budu se těšit na naši
spolupráci.

Petr Graclík
Realitní podnikatel

Tel: 775 922 933
E-mail: graclik@luxury-service.cz

