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Jak bezpośrednio dodawać ogłoszenia nieruchomości
Bardzo często mamy dość niechlujstwa w obsługujących nas Agencji Nieruchomości luh po prostu chcemy
sami mieć możliwość negocjacji ceny przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości. Wtedy decydujemy się na
sprzedaż lub wynajem bezpośredni i sami zaczynamy ogłaszać się w internecie.
Czy trudno jest sprzedać lub wynająć nieruchomość robiąc to samemu?
Sprzedaż nieruchomości to sztuka. Wydawać by się mogło, że w dobie Internetu wystarczy dodać ogłoszenie na
kilka znanych portali ogłoszeniowych np.: domy.pl, gumtree.pl lub otodom.pl, a zaleje nas lawina zgłoszeń od
zainteresowanych potencjalnych kupców. Nic bardziej mylnego. Zaleje nas, ale lawina maili i telefonów od
agencji nieruchomości, które chcą z troską zająć się naszą nieruchomością. Mogą coś o tym powiedzieć osoby,
które starają się nieskutecznie sprzedać mieszkanie od roku czy dwóch dodając ogłoszenia w kółko na tych
samych portalach. Niestety ponieważ wszyscy ogłoszeniodawcy chcą się znaleźć na tych samych stronach
panuje na nich ścisk i chaos, a nasze ogłoszenie po tygodniu będzie zepchnięte na szary, szary koniec.
Przykładowo na portalu Gumtree miesięcznie dodawane jest ponad 25000 ogłoszeń dotyczących mieszkań
(dane z gumtree.pl).
Co może nam pomóc?
Aby skutecznie ogłosić się w Internecie z ofertą sprzedaży lub wynajmu mieszkania,działki, lokalu lub domu
należy zrobić to kompleksowo najlepiej na kilkuset stronach ogłoszeniowych na raz. Z każdym dodanym
ogłoszeniem na portalu ogłoszeń nieruchomości zwiększa się szansa dotarcia do potencjalnego klienta.
Szczególnie polecane są niewielkie portale reklamowe, portale lokalne, portale ukierunkowane tematycznie np.:
tylko na wynajem itd. Oczywiście ważne jest to aby taki portal żył i były na nim aktualne ogłoszenia wtedy jest
szansa że internauci tam zaglądają.
Jak szybko dodać ogłoszenie nieruchomości?
Niestety utworzenie konta na kilkuset stronach dodanie ogorzenia , dodanie zdjęć to praca niemal na tydzień. W
tym momencie może nam przyjść z pomocą firma wyspecjalizowana w tego typu usługach jak Generator
Ogłoszeń: czyli w dodawaniu ogłoszeń bezpośrednich. Za pomocą jednego loginu, jednego hasła i wypełniając
tylko jeden formularz zgłoszeniowy dodajemy ogłoszenie na kilkaset stron naraz. Dzięki temu jesteśmy w
stanie dotrzeć do naszych klientów szybko, tanio i skutecznie. Można się wtedy skupić na treści i jakości
ogłoszenia, a nie na jego dodawaniu.
Nie czekaj dodaj ogoszenie!
Żródło artykułu: www.generator-ogloszen.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.

