Prodáváte svou nemovitost?
A líbilo by se Vám ji prodat rychle,
bezpečně a za nejvyšší možnou cenu?

Prodej nemovitosti za nejvyšší
možnou cenu (s) „bez-starostí“
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První schůzka
Vše začíná již od prvního kontaktu, kdy je pro nás důležitá hlavně důvěra klienta, jeho potřeby
a také, aby se u nás cítil dobře.
Proto Vám na osobní schůzce nejdříve uvaříme dobrou kávu a všechno s Vámi rádi
probereme. Následně musíme zajistit a prověřit veškeré technické, ale i právní informace
o prodávané nemovitosti.
Seznámíme Vás s celým průběhem obchodu, prodejní strategií, ale i možnými riziky, které
musíme maximálně eliminovat.
Pro přesnější určení ceny zpracujeme odhad trží ceny nemovitosti, který nám napomůže
k úspěšnému prodeji.
Představíme Vám obchodní podmínky a návrh Zprostředkovatelské smlouvy. Domluvíme
si s Vámi termín druhé schůzky již na nemovitosti a zašleme Vám shrnutí všeho, co jsme
probrali, včetně návrhu zprostředkovatelské smlouvy v elektronické podobě a finální nabídky
spolupráce. Nyní nás čeká příprava na druhou schůzku.

Seznámíme Vás s celým průběhem obchodu, prodejní strategií,
ale i možnými riziky, které musíme maximálně eliminovat.
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Druhá schůzka
Pro úspěšný prodej za nejvyšší možnou cenu musíme zjistit veškeré informace pro potenciální
kupující. Velmi důležitý je monitoring okolí nemovitosti.
Každý zájemce o Vaši nemovitost uvítá informace o parkovacích místech v okolí, sousedech,
správě nemovitosti, občanské vybavenosti, úklidu společných prostor atd. Musí ale také
dostat předpis nákladů na bydlení, informace o energetické náročnosti budovy, pročíst
si stanovy místního společenství vlastníků nebo třeba revizní zprávy.
Pokud všechny tyto informace máme, můžeme reálně zhodnotit tržní cenu nemovitosti.
Společně zkonzultujeme a doplníme připomínky ke Zprostředkovatelské smlouvě
a naplánujeme přípravu nemovitosti k prodeji včetně termínu realizace.
Po podpisu Zprostředkovatelské smlouvy v kanceláři dostanete přístup do naší klientské
sekce, abyste měli přehled o tom, v jaké fázi celého procesu prodeje se nacházíme. Pokud
si odsouhlasíme podmínky naší spolupráce, tak nám nic nebrání začít s přípravou Vaší
nemovitosti.
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Příprava a tvorba prezentace nemovitosti
Jako první zajistíme na domluvený termín profesionálního fotografa a kameramana, případně
možnost natáčení dronem a vrhneme se na vytváření scénáře jedinečné videoprohlídky
s příběhem Vaší nemovitosti plné emocí, protože hlavně díky nim upoutáme pozornost
zájemců.
Naplánujeme časový harmonogram, který je nezbytný pro maximální efektivitu naší práce
a úsporu vašeho času. Po příjezdu na prodávanou nemovitost začínáme úklidem
a homestagingem. Následně nastupuje na scénu profesionální fotograf, který má
jednoznačný úkol, a to zachytit do hledáčku nemovitost v tom nejlepším světle.
Nemovitost natočíme speciální 360° kamerou, díky které jsme schopni vytvořit exkluzivní
virtuální prohlídku. Nyní se může makléř pustit do natáčení videoprohlídky s kameramanem. Zbývá ještě naměřit data pro zpracování přesného půdorysu a vypracování PENB
(průkaz energetické náročnosti budovy), to zajistíme také my, protože díky certifikací makléřů
to pro nás nepředstavuje žádný problém. Poté vrátíme nemovitost do původního stavu,
rozloučíme se s majitelem a můžeme jít pracovat na dokončení finální prezentace.
Díky kvalitní přípravě a organizovanému týmu bez-starostí, dokážeme rychle zpracovat
pořízená data. Každý se postará o to své. Fotograf o fotografie a virtuální prohlídku,
kameraman o emotivní videoprohlídku, grafik o přesný půdorys a 3D plánek nemovitosti,
certifikovaný specialista o PENB a makléř o nákup vhodné domény pro vlastní web
nemovitosti, copywriting, kompletaci celé prezentace, následnou kontrolu a odsouhlasení
s majitelem.

Homestaging vizuální příprava nemovitosti vždy
rozhoduje o úspěšném prodeji
Profesionální fotografie špičková technika
a profesionální fotograf zaručí dokonalou prezentaci
Virtuální prohlídka kupující si pečlivě prohlédne
nemovitost ještě před prohlídkou
Copywriting zajímavý popisek obsahující veškeré
výhody nemovitosti je extrémně důležitý
3D plánek, půdorys vytváříme pro lepší představu
klienta o dispozici a rozměrech nemovitosti
Vlastní web nemovitosti vytváříme jedinečný web,
který sladí jednotlivé marketingové nástroje
v ucelenou prezentaci
Videoprohlídky nejmodernější prodejní marketingový
nástroj, díky kterému dokážeme ke každé nemovitosti
vytvořit poutavý příběh plný emocí
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Rozsáhlá a efektivní inzerce
Máme zpracovanou a odsouhlasenou
naprosto jedinečnou prezentaci nemovitosti,
ale to pro úspěšný prodej určitě nestačí.
V této fázi přichází jeden z nejvýznamnějších
kroků, a to efektivně zpropagovat Vaši
nemovitost. Je potřeba využít naprosto
všech kanálů a možností, protože inzerce
pouze na realitních serverech rozhodně
nezaručí prodej za nejvyšší možnou cenu.
Díky naší práci s exkluzivní poptávkou v rámci
projektu Bydlení bez-starostí jsme schopni
ihned párovat aktuální a bonitní
poptávku s Vaší nabídkou.

Prezentace na jednom inzertním portálu už dávno nestačí.
K propagaci využíváme veškeré inzertní portály, sociální sítě
a placenou reklamu v internetových vyhledávačích.
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Prohlídky nemovitostí
V dnešní moderní době téměř všichni využívají sociální sítě, a proto je potřeba je také
maximálně využít.
Vytvoříme reklamní kampaně Vaší nemovitosti na všechny dostupné sítě jako je Facebook,
Instagram, Youtube a další. Pro naprostou jistotu, že se vaše nabídka dostane ke všem
potenciálním zájemcům pracujeme s placenou PPC reklamou, která je vytvořena tak,
aby byla naprosto poutavá a donutila zájemce kliknout na vlastní web Vaší nemovitosti.
Nyní se již nemůže stát, že Vaši nemovitost někdo přehlédne. Je tedy nutné domluvit
se na termínu prohlídkových dnů, které se z pravidla konají 1×, maximálně 2× týdně, podle
zájmu poptávajících s ohledem na Vaše soukromí a Váš čas.
Každý prohlídkový den předem zorganizujeme, nachystáme veškeré potřebné materiály,
připravíme nemovitost na prohlídky a poté můžeme začít. Všichni bonitní zájemci dostanou
šanci si Vaši nemovitost prohlédnout a získat veškeré informace potřebné pro rozhodování.
Po prohlídkovém dni přijmeme veškeré nabídky od potenciálních zájemců a společně
vybereme toho nejvhodnějšího pro Vás. S finančním poradcem ověříme bonitu finálního
zájemce a dohodneme termín podpisu Rezervační smlouvy v kanceláři se všemi účastníky.

Každý prohlídkový den předem zorganizujeme, nachystáme veškeré
potřebné materiály, připravíme nemovitost na prohlídky a můžeme začít.
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Rezervační smlouva
Připravíme návrh vyvážené Rezervační smlouvy, který rozešleme prodávajícím i kupujícím
k prostudování.
Po odsouhlasení znění smlouvy se sejdeme v naší kanceláři, kde se dokumenty podepíšou
a osvětlíme následující postup. Jakmile dorazí rezervační záloha na kupní cenu
nemovitosti, zašleme potvrzovací SMS kupujícím i prodávajícím, abyste měli jistotu, že je
vše na správné cestě.
Přijetí rezervační zálohy je bráno jako vážný projev zájmu kupujících o koupi nemovitosti,
a proto je třeba nechat zpracovat oboustranně vyvážené, bezpečné kupní a úschovní
smlouvy u prověřené advokátní kanceláře.

Příprava a podpis kupních smluv
Zajistíme vyčíslení stávajících dluhů na kupované nemovitosti (váznou-li na nemovitosti)
a zašleme návrhy smluv všem účastníkům pro kontrolu a odsouhlasení.
Před podpisem smluv zajistíme potvrzení o bezdlužnosti kupované nemovitosti a PENB
(průkaz energetické náročnosti budovy).
Domluvíme termín podpisů dokumentů v advokátní kanceláři, kde za naší přítomnosti
oficiálně stvrdíte obchod Vaším podpisem. Pokud nemovitost kupující kupuje na hypoteční
úvěr, bude potřeba zajistit i podpis a ověření podpisů na zástavních smlouvách. Tohle pro Vás
také zařídí naše prověřená advokátní kancelář.
Starosti s vyřizováním všeho potřebného připadají na nás, ale o průběhu obchodu Vás
budeme celou dobu pečlivě informovat. Vy tak již můžete přemýšlet o těch příjemnějších
věcech. Prodávající o tom, jak naloží s penězi z prodeje a kupující může začít plánovat
zařizování nového vysněného bydlení.

Pomalu se již blížíme do finále. Po uplynutí
zákonné lhůty zápisu vlastnického práva, kdy již
máme od katastrálního úřadu oficiální
potvrzení, nám nic nebrání informovat Vás
a advokátní kancelář o vyplacení kupní ceny
a dohodnout termín předání nemovitosti.
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Předání nemovitosti novým majitelům
Připravíme předávací protokol pro sepsání potřebných údajů a plné moci pro přepis energií.
Malý dárek pro Vás a dobrou náladu vezmeme s sebou.
Po předání nemovitosti a sepsání stavů měřidel se společně vyfotíme, ať máte vzpomínku z tak
radostného dne a vy se již můžete těšit na novou etapu vašeho života.
My však ještě zajistíme další nezbytné formality, jako je daňové přiznání a další případné
úkony. Jsme si jisti, že tohle je ta správná cesta pro prodej Vaší nemovitosti za nejvyšší
možnou cenu, bezpečně a (s) bez-starostí.

Naší prací není prodej nemovitostí, ale zajištění lepší budoucnosti
našich klientů.
Na závěr tedy vzkazujeme jediné: #budtebezstarosti!
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+420 770 778 773
budte@bez-starosti.cz
www.bez-starosti.cz
facebook.com/budtebezstarosti
instagram.com/bez_starosti
Neptejte se nás co umíme, ale spíš co neumíme.
Tuto službu můžete nevyužít pouze na vlastní nebezpečí :-)

