


PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY 
PRZY OBSŁUDZE PROJEKTU 

DEWELOPERSKIEGO
 



Joanna Bogacz
Doradca ds. nieruchomości nr 22733.

Od 8 lat związana jestem z branżą nieruchomości. Moje
doświadczenie zawodowe, to składowa wielu lat
doskonalenia, pasji, dyscypliny i konsekwencji w realizacji
celów. Z powodzeniem wykorzystuję wieloletnie
doświadczenie w obsłudze klienta, kierując się najwyższymi
standardami.

Na co dzień stawiam na profesjonalizm, rzetelność, wiedzę 
i zaangażowanie. Nie przyjmuję kompromisów. 

Współpracując ze mną zyskasz bezpieczeństwo 
i wsparcie. Wszystkie koszty związane z obsługą projektu
deweloperskiego są po mojej stronie. 



FILARY DZIAŁALNOŚCI



JAKOŚĆ1
Zadbam o rzetelne przygotowanie informacji dotyczących
całego projektu. Podczas prezentacji omówię kwestie
proces sprzedaży.

OBSŁUGA2
Podstawą naszej współpracy będzie zaufanie 
i szczerość. 3

Twoja Inwestycja zostanie przedstawiona z zachowaniem
najwyższej jakości wizualnej (zdjęcia i film) oraz tekstowej. 
Przygotuję spójną koncepcję reklamy oraz stworzę strategię
sprzedaży.

RELACJE



WSPÓLNIE MOŻEMY ZREALIZOWAĆ
PROJEKT DEWELOPERSKI



sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości

sprawdzenie stanu podatkowego nieruchomości 

wycenę nieruchomości (nie zostanie wykonany Operat
Szacunkowy przez Rzeczoznawcę Majątkowego),
materiały reklamowe (logo + nazwa osiedla), banery, flaga, roll
up,
filmik promujący Inwestycję, 
spacer wirtualny, 
wykonanie profesjonalnych zdjęć również z użyciem drona,
dedykowana strona www., e-mail, telefon,
udział w Targach, organizacja Dnia Otwartego,
prowadzenie mediów społecznościowych, 
nieograniczoną ilość prezentacji nieruchomości 

umowa rezerwacyjna, deweloperska oraz końcowa.

W ramach wykonanej usługi zapewniam:

(+ ewentualne wyjaśnienia do istniejącego stanu),

(+ ewentualne uzupełnienie brakujących formalności),

z dostosowaniem się do terminu Kupującego,



zaświadczenie o rewitalizacji,
zaświadczenie o uproszczonym planie urządzenia lasów,
wypis i wyrys z rejestru gruntów,
zaświadczenie o przeznaczeniu zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania,  
wstępny rzut nieruchomości, 
zakres i standard prac wykończeniowych, 
prospekt informacyjny.  

Skompletowanie dokumentów niezbędnych 
do zawarcia umowy deweloperskiej:



STRATEGIA 
MARKETINGOWA



PORTALI MIESZKANIOWYCH

posiadającymi zainteresowanego

zakupem Klienta

 

8
10 GRUP W MEDIACH 

SPOŁCZNOŚCIOWYCH 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI BIURAMI
NIERUCHOMOŚCI

MATERIAŁY REKLAMOWE
baner, ulotki, oferta papierowa,  



CENNIK



USŁUGA WSPÓŁPRACY
PRZY PROJEKCIE

DEWELOPERSKIM
a) do 30 km 5,50 % od kwoty sprzedaży

nieruchomości brutto, 
b) do 60 km 6,20 % od kwoty sprzedaży

nieruchomości brutto, 
c) do 90 km 6,80 % od kwoty sprzedaży

nieruchomości brutto,
d) do 120 km 7,40 % od kwoty sprzedaży

nieruchomości brutto,
e) od 121 km – indywidualna wycena. 

 
 



Joanna Bogacz
+ 48 577 499 243 

JOANNA@BOGACZ.INFO.PL
WWW.BOGACZ.INFO.PL

Skontaktuj się ze mną!

INSTAGRAM: KLIKNIJ
FACEBOOK: KLIKNIJ

ul. Na Wrzosach 29
30-819 Kraków
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