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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΥΡΙΑΖΗ
1. Παρουσίαση της ιδιοκτησία σας σε όσο το δυνατόν περισσότερους ηλεγμένους
αγοραστές.
2. Συμβουλές για το τι σκέφτονται για την ιδιοκτησία σας πιθανοί αγοραστές.
3. Θα λάβετε την υψηλότερη προσφορά για την ιδιοκτησία σας.
4. Βοήθεια για μια γρήγορη πώληση χωρίς προβλήματα.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΑΣ
1. Η ιδιοκτησία σας θα έχει διαφημιστεί άμεσα σε πάνω από 14.000 επαγγελματίες
ακίνητων περιουσιών σε 48 ώρες από τη συμφωνία.
2. Ολοσέλιδη διαφήμιση, 30x25 εκατ. στο τεύχος της Τρίτης του ειδικού περιοδικού
Open House που απευθύνεται άμεσα στους μεσίτες ακίνητων περιουσιών.
3. Προσδιορισμός της αξίας της ιδιοκτησίας σας.
4. Διαφήμιση της ιδιοκτησίας σας με μια υπηρεσία πολλαπλών παρουσιάσεων.
5. Η ιδιοκτησία σας θα έχει παγκόσμια έκθεση στους γνωστούς χώρους του ιντερνέτ.
6. Δημιουργία λίστας χαρακτηριστικών και στοιχείων πώλησης για την ιδιοκτησία σας.
7. Ανάλυση πιθανών μεθόδων που θα καταστήσουν την ιδιοκτησία πιο εμπορεύσιμη.
8. Αναγνωρίσιμη παρουσία με τη χρήση της πινακίδας της επιχείρησης.
9. Εξασφάλιση ελέγχου δυνατοτήτων των ενδεχόμενων αγοραστών.
10. Περιοδική ενημέρωση και βελτίωση της παρουσίασης της ιδιοκτησίας σας.
11. Όλα τα στοιχεία της διαφήμισης θα είναι διαθέσιμα για για την έγκρισή σας.
12. Πρόσθετη διαφήμιση όταν χρειάζεται.
13. Ανάλυση του ενδιαφέροντος και της γνώμης που εκφράζουν πιθανοί αγοραστές.
14. Διαπραγμάτευση της υψηλότερης δυνατής τιμής πώλησης.
15. Πλήρης ενημέρωση για την κατάσταση των σημαντικών επιθεωρήσεων, των
απρόβλεπτων εξόδων και των διαδικασιών κλεισίματος.
16. Παρουσίαση της ιδιοκτησίας εντός χώρας και διεθνώς μέσω ενός δικτύου με
100.000 και πλέον μέλη διεθνών εμπειρογνωμόνων της ομοσπονδίας ακίνητων
περιουσιών.
17. Η ιδιοκτησία σας θα εκτεθεί σε πολλούς πιθανούς Ελληνοαμερικανούς αγοραστές.
18. Προσφορά 25% αμοιβής παραπομπής νέων πελατών.

“Είμαι εκεί όταν με χρειάζεστε.”
- Η υπόσχεση του Θεόδωρου Κυριαζή.
Ώρες γραφείου:: 7am -10pm
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