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Nieoceniony wkład 
merytoryczny do czwartego 
numeru magazynu wniosło 
liczne grono ekspertów 
z Grupy OLX oraz nasi klienci: 
agenci i deweloperzy. 
Serdecznie dziękujemy! 
Anna Adrian
Marian Bruliński
Michał Chudecki
Aleksandra Czekaj
Łukasz Domański
Paweł Gniadkowski
Łukasz Kaźmierski
Jakub Kląskała
Karolina Klimaszewska
Katarzyna Łachajczak
Anna Michałkiewicz
Agata Pankiewicz
Matylda Szmukier
Sebastian Wielgus
Piotr Wrzesiński

Przygodę z nieruchomościami rozpoczęłam w bardzo cieka-
wym momencie – rok 2008 to ogólnoświatowy kryzys i czas, 
w którym banki praktycznie wstrzymały finansowanie nieru-
chomości, a ja rozpoczęłam pracę w agencji. Nie było łatwo. 
Wkrótce pojawili się klienci chcący sprzedać swoje miesz-
kania, ale kupujących nie było. By zdobyć klienta, trzeba było 
wykazać się kreatywnością. Postawiłam na jakość ofert – profesjonalne zdjęcia, spacer 
wirtualny oraz wideo. Zaczęłam „sprzątać” ludziom w domach i wprowadzać elementy 
home stagingu, choć wtedy nie wiedziałam, że tak to się nazywa. 

Z czasem coraz więcej agencji zaczęło zauważać, że warto dbać o jakość ofert i tak sobie 
myślę, że te trudne czasy w pośrednictwie w dużym stopniu przyczyniły się do podnie-
sienia standardu prezentacji ofert. Natomiast teraz nadszedł czas na kolejny krok. 

Dzisiaj konkurujemy z powszechnym dostępem do klientów popytowych, przez co musi-
my oferować znacznie szersze usługi niż tylko znalezienie nabywcy. Kolejny raz sytuacja 
rynkowa zmusza nas do podnoszenia kwalifikacji i standardu naszej pracy. Mam nadzieję, 
że do tych zmian zainspiruje Cię lektura czwartego numeru magazynu „Lighthouse”, do 
której serdecznie zapraszam. 

Ostatnie miesiące sprawiły, że inaczej patrzymy na nasze 
domy. Przez pandemię zaczęliśmy spędzać w nich co-
raz więcej czasu, a wielu z nas odczuło potrzebę zmiany. 
Czasem był to remont, czasem przeprowadzka, by zamiesz-
kać w końcu w wymarzonym miejscu. To nie udałoby się 
jednak bez agentów i deweloperów. 

Ich rola cały czas ewoluuje, a oczekiwania klientów rosną.
Widać to wyraźnie m.in. w badaniach dotyczących wizerun-
ku pośrednika w Polsce, jakie przeprowadziła na zlecenie Otodom agencja IQS: 4 lata 
temu jedynie co czwarty Polak miał pozytywną opinię o agentach nieruchomości - dziś 
to już niemal co drugi badany. Wierzymy, że nasze wspólne działania z agentami na rzecz 
ciągłego podnoszenia jakości ich usług dołożyły swoją cegiełkę do tej zmiany. 

Otodom nieustannie wspiera agentów, by mogli skutecznie stawiać czoło nowym wy-
zwaniom: począwszy od Akademii Rozwoju Agenta, przez wiele działań edukacyjnych, 
skończywszy na konkursie Lider Nieruchomości, który dopinguje do wyznaczania nowych 
standardów i dalszej profesjonalizacji całej branży. Wyłaniamy i wspieramy najlepszych, 
wyraźnie wskazując kierunek, w jakim powinni zmierzać agenci. To każe nam zastanowić 
się, kim jest Agent PRO? To skuteczny sprzedawca i doradca o wielu kompetencjach.

Najnowszy „Lighthouse” warto potraktować jako intensywne warsztaty ze sprzedaży, 
zarówno dla agenta, jak i dewelopera, bo wiele omawianych rozwiązań można z powo-
dzeniem stosować także na rynku pierwotnym.

A w nowym roku życzymy wszystkim naszym partnerom biznesowym, agentom nie-
ruchomości i deweloperom, by łączenie ludzi z wymarzonymi nieruchomościami było 
jeszcze skuteczniejsze i przynosiło jeszcze więcej satysfakcji. 

Zrobimy wszystko, by ze wsparciem Otodom, obido i OLX RE te życzenia się spełniły.

Marta Baczewska-Golik

Marcin Kawecki
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Nowości technologiczne 
Norbert Cała

Jak nowoczesna technologia wspiera sprzedaż 
agenta i dewelopera? Poznaj wirtualne narzędzia 
dla rynku nieruchomości, które pomogą Ci lepiej 
zorganizować codzienną pracę.

Twoja marka osobista  
Sprawdź, na jakim etapie jesteś 
i nad czym warto pracować? 
Piotr Bucki 

Świadomie i konsekwentnie budowany wizerunek 
to fundament, na którym swój sukces oparł już 
niejeden przedsiębiorca. Jak wykreować go, by był 
zgodny z naszą osobowością i wartościami, którymi 
w życiu się kierujemy? Sprawdź, co podpowiada 
ekspert od brandingu – Piotr Bucki.

Nie tylko przekazanie kluczy, 
czyli sprzedaż nieruchomości 
krok po kroku 
Marta Baczewska-Golik

Nowoczesna sprzedaż to holistyczne podejście 
do całego związanego z nią procesu oraz nowa 
jakość obsługi klienta. Dowiedz się, co wspólnego 
z pośrednictwem nieruchomości ma usługa 
konsjerża, jak zrozumieć potrzeby kupujących 
i w jaki sposób dotrzeć do tych, na których Ci zależy.

6 zasad skutecznej prezentacji 
nieruchomości 
Krzysztof Rzepkowski

Prezentacja nieruchomości to kluczowy moment 
procesu jej sprzedaży. Jak komunikować się 
z klientem, żeby osiągnąć sukces? Co zrobić, 
by stać się godnym zaufania partnerem i jakich 
praktyk unikać, by nie odstraszyć kupującego?

Storytelling, czyli jak tworzyć 
historie, które sprzedają 
Wywiad z Moniką Górską

Dobrze skonstruowane opowieści pomagają 
zwiększać zyski sprzedażowe. Jak więc budować 
historie, żeby osiągnąć sukces? O storytellingu 
w branży nieruchomości rozmawiamy z ekspertką 
w tej dziedzinie – Moniką Górską.

Przegląd technik sprzedażowych 
Zobacz, jak sprzedają na świecie, 
i zainspiruj się! 
Szymon Lach

Na czym polegają techniki od lat z powodzeniem 
stosowane w sprzedaży  i jak zastosować je 
w praktyce? Poznaj 10 sposobów prowadzących 
do skutecznego zamknięcia transakcji.
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Kim jest Twój klient?   
Sebastian Wielgus

Naucz się wyciągać jak najwięcej praktycznych 
wniosków z danych Otodom dot. wyszukiwań 
nieruchomości. Dowiedz się, czego szuka Twój 
klient, i zoptymalizuj swoją sprzedaż.

Raz jeszcze o szczęściu 
Wywiad z Charles’em Montgomerym 

Pogłębiamy temat z poprzedniego numeru 
i pokazujemy, że szczęście zwyczajnie się opłaca! 
Zobacz, co o szczęśliwych miastach sądzi jeden 
z najbardziej cenionych na świecie ekspertów 
w zakresie ich rozwoju – Charles Montgomery. 

Świeże dane  
Ogłoszenie, które sprzedaje –  
jak je stworzyć? 
Karolina Klimaszewska 

Skuteczne ogłoszenie to pierwszy krok do 
sprzedaży nieruchomości. Jak je napisać? Zapoznaj 
się ze świeżymi danymi od Otodom i zobacz, na co 
zwracają uwagę użytkownicy serwisu. 

Złote rady praktyków – jak osiągnąć 
sukces w sprzedaży? 
Kręcimy Nieruchomości  
i Terfa House 

Jak brzmi przepis na sukces w sprzedaży? Praktycy 
– Kręcimy Nieruchomości i Tefra House – dzielą się 
złotymi radami dla agenta i dewelopera. Poznaj je 
i zainspiruj się do zmian na lepsze!

Nowe technologie a przyszłość 
sprzedaży w pracy dewelopera 
Wywiad z Marianem Brulińskim 
i Pawłem Gniadkowskim

Jak zmieni się praca deweloperów i proces 
sprzedaży w perspektywie kolejnych lat? Czy 
sztuczna inteligencja ma szansę zastąpić człowieka 
w kontakcie z klientem? O sprzedażowych 
perspektywach rozmawiamy z założycielami obido.

Zgodnie z prawem 
Agata Pankiewicz

Przedstawiamy w pigułce najważniejsze informacje 
i zmiany w prawie dla branży nieruchomości.

Profesjonalne narzędzia dla agentów 
nieruchomości 
Aleksandra Czekaj, Marta Buzalska

Jak pokazują badania – większość klientów oczekuje, 
że agent nieruchomości będzie wykorzystywał nowe 
technologie, by jak najlepiej odpowiadać na ich 
potrzeby.  Narzędzia Agent PRO od Otodom umożliwiają 
łatwy dostęp do profesjonalnych rozwiązań, które 
usprawniają pracę,  przyciągają nowych klientów 
i budują  ekspercki wizerunek agentów.

Nowe standardy w branży 
O konkursie Lider Nieruchomości 2021 
Anna Michałkiewicz

Rozstrzygnięcie wyników konkursu Lider 
Nieruchomości 2021 zbliża się wielkimi krokami! 
Laureatów poznamy już w marcu 2022 roku 
podczas uroczystej gali finałowej, której głównym 
organizatorem jest telewizja TVN.

33

36

40

26

28

32 44

48

  OKIEM AGENTA / DEWELOPERA

  WIEDZIEĆ WIĘCEJ

  INSPIRACJE ZE ŚWIATA

  BONUS OTODOM

5



Lighthouse NR 1/4

Sukces w branży 
nieruchomości wymaga wielu 
kompetencji i doświadczenia, 
a w pewnym momencie, aby 
wciąż się rozwijać, agent lub 
deweloper zwyczajnie musi 
sięgnąć po nowe technologie. 
Zapraszam na krótki przegląd 
wirtualnych narzędzi dla rynku 
nieruchomości.

Wirtualna aranżacja przestrzeni

Technologia Augmented Reality, czyli rozszerzona 
rzeczywistość, zyskuje z każdym rokiem na znacze-
niu. Czym jest i dlaczego warto się nią zaintereso-
wać, gdy pracujemy w branży nieruchomości? 

W największym skrócie to możliwość nałożenia 
na świat, który widzimy, dodatkowych informa-
cji. Przydać się to może w grach, w systemach 

informacji przestrzennej, ale też w pracy agenta 
nieruchomości i dewelopera. Wyobraźmy sobie, 
że pokazujemy przyszłemu właścicielowi puste 
mieszkanie. Bez bujnej wyobraźni ciężko sobie 
zwizualizować, jak salon będzie wyglądał z ulubio-
nym fotelem, a sypialnia z wymarzoną toaletką. Tu 
właśnie przychodzi z pomocą Augmented Reality 
(w skrócie AR). Dzięki niej na ekranie telefonu lub 
tabletu pustą przestrzeń można ujrzeć jako ume-
blowaną. Aplikacja IKEA Place pozwala postawić 
oferowane przez IKEA wirtualne meble w wybra-
nych pomieszczeniach. To, jak jeszcze nieodno-
wione mieszkanie z rynku wtórnego wyglądałoby 
po generalnym remoncie, zobaczyć można dzięki 
usłudze Wirtualny Remont, dostępnej na Otodom – 
wizualizacja w formie Wirtualnego Spaceru po-
zwala spojrzeć na nieruchomość w zupełnie nowy 
sposób. Rozwiązanie to powszechnie stosowane 
jest także na rynku pierwotnym. 

Więcej o Wirtualnym  
Remoncie przeczytasz tu: 

Komputer do zadań 
specjalnych

Pracując w branży nieruchomości, warto mieć 
też przy sobie odpowiedni sprzęt. Długo zasta-
nawiałem się nad idealnym „komputerem” dla 
agenta nieruchomości i dewelopera. Po namysłach 
mój wybór padł na iPada Pro, który sprawdzi się 
w „terenie” – na budowie lub podczas spotkania 
z klientem. Jest lekki, ma bardzo wydajny procesor 
i baterię o czasie pracy do 10 godzin, dzięki której 
zapomnisz o noszeniu ze sobą zasilacza. Tablet 
obsługuje bardzo dokładny rysik, a dodatkowo mo-
żesz podłączyć do niego klawiaturę. Jest wyposa-
żony w kartę SIM z dostępem do internetu, kamerę 
i skaner LiDAR, który znakomicie sprawdzi się przy 
Augmented Reality. Jego spory (11” lub 12,9”) ekran 
pozwoli wygodnie odpisać na wiadomości czy 
nanosić odręczne zmiany w projektach budowla-
nych, a wbudowana karta SIM zapewni dostęp do 
internetu w każdym miejscu. 

Nowości 
technologiczne
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Sprytne akcesoria na wyciągnięcie ręki 
(i telefonu)

Warto wiedzieć, że wiele profesjonalnych urzą-
dzeń, takich jak kamery termowizyjne lub in-
spekcyjne, pozwalających zajrzeć tam, gdzie my 
nie możemy, ma swoje odpowiedniki w postaci 
akcesoriów do naszego telefonu. Bez problemu 
znajdziemy np. małą kamerę termowizyjną (choćby 
FLIR ONE), którą podepniemy do naszego telefo-
nu zarówno iPhone, jak i Android, żeby sprawdzić 
szczelność okien. 

Na rynku nie brakuje też „kieszonkowych” kamer 
inspekcyjnych, jak np. Media-Tech MT4099. Tę kon-
kretną kamerę możemy podpiąć przez Wi-Fi do do-
wolnego urządzenia i wpuścić ją w zakamarki, które 
dla naszego nieuzbrojonego oka są niedostępne, 

np. pod meble, za szafki lub w rurę kanalizacyjną. 
Warto zaopatrzyć się też w bardzo mały dalmierz la-
serowy Hoto Smart Measure. Wszystkie wykonane 
nim pomiary zapisują się automatycznie w aplikacji 
na naszym telefonie. 

Ciekawym produktem jest też WALABOT DIY, który 
podłączony do smartfona znajduje i wizualizuje 
na ekranie to, co się dzieje pod tynkiem. Wykrywa 
wsporniki metalowe i drewniane, rury (także PCV) 
i oczywiście kable.

Nowoczesna organizacja kalendarza

W pracy nie sposób przecenić narzędzi organizują-
cych nasze kontakty, zadania, kalendarz. Wielu oso-
bom nadal wystarcza papierowy kajet, ale przejście 
na elektroniczne odpowiedniki będzie wzniesie-
niem się na nowy poziom. Dzięki prowadzeniu 
naszych zapisków w sposób elektroniczny nigdy 
nie zapomnimy o zaplanowanym zadaniu. Łatwo 
wyszukamy historyczne dane czy też – w przypadku 
pracy grupowej – w prosty sposób rozdzielimy za-
dania współpracownikom. Dużym udogodnieniem 
jest też synchronizacja zadań między np. kompute-
rem a smartfonem. Programów do zarządzania za-
daniami jest bardzo dużo. Szczególnie poleciłbym 
polecić płatny na zasadzie abonamentu, wywodzą-
cy się z Polski Nozbe. Program działa praktycznie na 
każdej platformie i sprawdzi się w prowadzeniu sa-
modzielnych projektów, jak też w pracy zespołowej. 
Jeśli jednak niezależnie zarządzasz swoimi projek-
tami i chcesz skorzystać z bezpłatnych narzędzi, to 
np. „Przypomnienia” wbudowane w system iOS na 
iPhone sprawdzą się znakomicie. 

Niezależny konsultant, zajmuje się nowymi 
technologiami w obiektach użyteczności 

publicznej. Od kilkunastu lat czynny dziennikarz 
technologiczny, specjalizujący się w Internet of 

Things, Smart Home oraz elektromobilności. Brał 
udział w tworzeniu rozwiązań technologicznych dla

największych centrów handlowych w Polsce.

›  MOJA SUPERMOC: potrafię znaleźć problem na 
każde rozwiązanie… lub odwrotnie.

›  DOM CZY MIESZKANIE: dom to więcej możliwości 
na sprytne systemy.

›  RYNEK PIERWOTNY CZY WTÓRNY: wtórny, można 
szybciej zamieszkać, a czas się liczy.

›  PO PRACY ZAJMUJĘ SIĘ: biegam po korcie za piłką 
do squasha.

Norbert Cała

O AUTORZE

CO W BRANŻY PISZCZY
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Nie tylko przekazanie 
kluczy, czyli sprzedaż 
nieruchomości  
krok po kroku

Z TEGO TEKSTU 
DOWIESZ SIĘ:

 ¢ co wspólnego z pośrednictwem 
nieruchomości ma usługa konsjerża

 ¢ jak zrozumieć potrzeby i oczekiwania 
swojego klienta

 ¢ w jaki sposób dotrzeć do klientów,  
na których Ci zależy

„Jest pani pierwszym 
pośrednikiem, który 
zrobił na mnie pozytywne 
wrażenie. To już moje kolejne 
podejście i poprzednie 
doświadczenia z agentami 
nieruchomości nie były zbyt 
pozytywne” – powiedziała 
ostatnio klientka, do której 
zadzwoniłam, by powiedzieć, 
że jej oferta zakupu została 
odrzucona. Tak. Odrzucona. 
Mimo to usłyszałam słowa 
uznania. Jak to możliwe?

Zacznijmy od początku

W 2017 roku rozpoczęłam budowanie społeczności 
kobiet, które pragną inwestować w nieruchomości. 
Kobieca Strona Inwestowania zmieniła całkowicie 
moje postrzeganie i rozumienie biznesu. Musiałam 
na nowo zdefiniować siebie jako agentkę nierucho-
mości i doszłam do wniosku, że sprzedaż jest tylko 
ułamkiem tego, co robię dla moich klientów. Do tego 
wniosku doszłam dzięki biznesowi online, który nie 
ma szans na sukces bez szerokiej komunikacji oraz 
gruntownej analizy potrzeb klienta.
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Co my – agenci – właściwie sprzedajemy?

Kiedy stawiałam swoje pierwsze kroki w branży, 
wydawało mi się, że idę do pracy, w której będę 
sprzedawać nieruchomości. To było w 2008 roku, 
kiedy w kwestii wypracowania wysokich standar-
dów sprzedaży nieruchomości jeszcze wiele było do 
zrobienia. To były czasy bardzo lakonicznych ogło-
szeń, brzydkich zdjęć, otwartych umów, „minimali-
stycznych” (mówiąc delikatnie) opisów. Być może 
pomyślisz sobie, że wciąż tak jest, jednak uwierz mi, 
że standard obsługi zdecydowanie się podniósł. 
Dziś już klientów nie dziwi informacja, że zamierzam 
zrobić profesjonalną sesję zdjęciową domu czy 
mieszkania, home staging, wideo lub spacer wirtual-
ny w ich nieruchomości. Tymczasem jeszcze kilka lat 
temu to było bardzo nietypowe.

Po latach pracy stwierdzam jednak, że sednem pracy 
pośrednika wcale nie jest sprzedaż nieruchomości. 
Dobry agent jest dziś niczym konsjerż. Sprzedaje 
luksusową usługę, której składową jest sprzedaż 
nieruchomości. 

Czym jest usługa Konsjerż?

Pierwotnie – jeszcze w średniowieczu – konsjerż 
odpowiadał za dbanie o to, by w całym zamku paliły 
się świece i nikt nie zbłądził w ciemnościach. Z cza-
sem zawód ten przeniósł się na dwory, a następ-
nie do hoteli. Zadaniem konsjerża było wówczas 
przede wszystkim witanie gości, a następnie dbanie 
o każdy szczegół ich wizyty. Dzisiaj usługi te wykra-
czają znacznie poza obszar dawnego odźwiernego, 
choć analogia ta doskonale pasuje według mnie do 
pracy agenta. 

Obecnie usługa concierge polega na odciążeniu 
klienta z tysiąca zadań. To pomoc w realizacji celu, 
jaki ma nasz klient, dbanie o każdy szczegół powie-
rzonego nam zadania. Dla profesjonalnego konsjerża 
niemożliwe nie istnieje, a dla klienta współpraca 
z nim to przyjemność.

Jak stać się Konsjerżem Nieruchomości?

Odpowiedź na to pytanie jest banalna, ale funda-
mentalna: musisz lubić pracę z ludźmi i zachować 
otwartość na ich odmienność!

Krok 1: Pokochaj klientów!

Praca z ludźmi bywa wyzwaniem, ale dobre podej-
ście do klienta to klucz w zawodzie agenta. Choć 
to oczywiste, powinno w tym miejscu wybrzmieć 

– chcąc pracować w branży pośrednictwa nierucho-
mości, musisz kochać ludzi z ich wszystkimi przy-
warami, akceptować odmienny punkt widzenia, nie 
narzucać swojego zdania i po prostu szanować ich 
odmienność.

Krok 2: Dokonaj selekcji!

Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz pracować ze 
wszystkimi! Nie ma sensu męczyć się z klientami, z któ-
rymi ewidentnie nie jest nam po drodze. Jest więcej 
niż pewne, że jeśli przyjmiemy zlecenie, które z różnych 
względów nie będzie nam pasować, współpraca zakoń-
czy się niezadowoleniem po jednej lub obu stronach.

Naturalnie nasuwa się w tym miejscu pytanie: jak 
takiej selekcji dokonać? Z pomocą przychodzą tutaj 
narzędzia, które powszechnie stosuje się w marke-
tingu. Być może słyszałeś/-aś o targetowaniu reklam 
do grupy docelowej. By móc to zrobić, najpierw 
musisz odpowiedzieć sobie na pytanie: Kim jest mój 
wymarzony klient? 

Wyobraź go sobie w najmniejszych szczegółach, 
a następnie stwórz tak zwanego awatara klienta. 
Uwzględnij w tym opisie:

 ¢ cechy demograficzne,
 ¢ cechy osobowościowe,
 ¢ status społeczny,
 ¢ stan cywilny.

Zadaj sobie pytanie: gdzie Twój wymarzony klient 
przebywa, co czyta, jaką lubi rozrywkę, jak spędza 
czas wolny, gdzie pracuje itp.?

Poczuj go tak, jakby siedział obok Ciebie!

Krok 3: Zrozum swojego klienta!

Stań się rozwiązaniem na problemy klientów, a bę-
dziesz bogaty! Brzmi zachęcająco, prawda? Jednak 
by realnie móc to zrobić, najpierw musisz naprawdę 
zrozumieć swojego klienta.

Jeżeli dobrze odrobiłeś zadanie z kroku drugiego, 
potrafisz sobie już wyobrazić, jakie życie wiedzie Twój 
wymarzony klient. Stosunkowo łatwo będzie Ci teraz 
wejść w jego rolę i zobaczyć, co mu doskwiera w kon-
tekście wyzwania, jakie przed nim stoi, czyli sprzedaży 

›

GŁĘBOKA WODA
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lub zakupu nieruchomości. Poznanie wyzwań i potrzeb, 
z jakimi mierzą się klienci, to klucz do sukcesu.

Krok 4: Odłów z oceanu właściwe ryby! 

Ukończyłam wiele szkoleń marketingowych. 
Wielokrotnie słyszałam, że należy stworzyć awatara 
klienta, ale jakoś nie potrafiłam tego przełożyć na re-
alny biznes. Pisałam sobie w notatniku jego wszyst-
kie cechy i zawsze przychodził moment, w którym nie 
wiedziałam, co dalej mam z tym zrobić. Wiedziałam, 
z kim chcę pracować, ale jednocześnie zastanawia-
łam się, jak z oceanu pełnego przeróżnych ryb odło-
wić właśnie te gatunki, które mnie interesują?

Analogia do ryb i oceanu nie jest przypadkowa. Jako 
dziecko obserwowałam mojego tatę wędkarza, który 
jadąc na ryby, zawsze wiedział, jakie gatunki złowi! 
Chciał szczupaka, łowił szczupaka, chciał okonia, łowił 
okonia – jak to możliwe? Długo wydawało mi się to bar-
dzo zagadkowe, ale pewnego dnia nastąpiło olśnienie! 
Zrozumiałam, że odpowiedni haczyk z odpowiednią 
przynętą decydował o tym, co łowił mój tata.

Jak tę wiedzę wykorzystać w biznesie?

Pierwsza rzecz, jaką musisz zrobić, to zastanowić się, 
co będzie odpowiednim „haczykiem”, a co „przynętą” 
dla Twojego wymarzonego klienta. Kiedy już wiesz, 
kim on jest, kiedy rozumiesz jego potrzeby i znasz 
jego problemy, możesz „rzucić zanętę” – dokładnie 
taką, jakiej on potrzebuje. Wbrew pozorom to zada-
nie nie jest wcale takie oczywiste. To często moment, 
w którym zaczynamy się gubić.

W świecie marketingu dysponujemy wieloma na-
rzędziami, które możesz wybrać, aby stały się Twoim 
„haczykiem” na wymarzonych klientów. Kluczem jest 
jednak  właściwa komunikacja. Zastanawiając się nad 
wyborem właściwej jej formy, zawsze kieruj się tym, co 
napisałeś w swojej charakterystyce awatara. Jeżeli Twój 
klient lubi czytać – pisz! Blogi, posty, artykuły – publikuj 
tam, gdzie z dużym prawdopodobieństwem zagląda.

Jeżeli klient nie ma czasu dosłownie na nic, wy-
bierz krótkie formy, np. zwięzłe i treściwe posty na 
Facebooku i LinkedInie lub grafikę informacyjną na 
Instagramie. Dobrym pomysłem na zaangażowanie 
zabieganego odbiorcy może być również kilkumi-
nutowe wideo na kanale YouTube. Ważne jest, aby 
przekaz był konkretny i nieprzegadany. Najlepiej, gdy 
jest on odpowiedzią na jedno konkretne pytanie, 
które zadaje sobie klient. Pamiętaj: fakt, że ktoś nie 
ma czasu, nie znaczy, że nie szuka rozwiązań w sieci 
na swoje problemy czy potrzeby!
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Mam nadzieję, że powoli zaczynasz czuć, do czego 
w ogóle ta cała zabawa z awatarem była Ci potrzeb-
na. Dzięki niej naprawdę możesz precyzyjnie dotrzeć 
ze swoim komunikatem do właściwego odbiorcy! 
Koniecznie dobieraj jednak formę i kanał komuni-
kacji w zależności od tego, z kim chcesz pracować! 
Nie naśladuj ślepo tego, co robi konkurencja, bo oni 
być może celują w zupełnie innych klientów, dlatego 
wybrali takie, a nie inne kanały komunikacji.

Krok 5: Opanuj do perfekcji rozwiązywanie 
problemów!

Dopiero w tym kroku rozkła-
dasz na czynniki pierwsze 
zadanie, jakie zamierzasz dla 
klienta wykonać. W za-
leżności od tego, z jakim 
klientem chcesz pracować, 
musisz zastanowić się, co 
dokładnie wejdzie w skład 
Twojej usługi.

Jak się do tego zabrać? 
Stwórz własną procedurę 
pracy z klientem. Spisz, co 
dokładnie robisz krok po 
kroku od momentu pierw-
szego telefonu, po podpi-
sanie umowy pośrednictwa, 
obsługę powierzonego Ci 
zadania sprzedaży lub zaku-
pu nieruchomości. Zawsze 
miej na uwadze to, na czym 
klientowi najbardziej zależy 
i właśnie to zadanie wykonaj 
najlepiej jak potrafisz! Dla 
różnych klientów będą waż-
ne różne aspekty. Dla jedne-
go będzie to prezentacja wizualna oferty, dla drugiego 
negocjacje, a dla jeszcze innego fakt, że jedyne, co 
musi zrobić, to stawić się u notariusza i podpisać akt 
notarialny, podczas gdy reszta „sama się zrobi”.

Pamiętaj, że jesteś niczym konsjerż odpowiedzialny 
za każdy szczegół powierzonego Ci zadania. Dlatego 
gorąco zachęcam Cię do stworzenia listy punktów 
do odhaczenia, dzięki czemu nic nie umknie Twojej 
uwadze, a klient będzie miał poczucie, że naprawdę 
wiesz, co robisz, i poczuje się z Tobą bezpiecznie.

Krok 6: Stwórz ofertę nie do odrzucenia!

Teraz stworzenie oferty jest czystą przyjemnością. 
Wiedząc, do kogo ją kierujesz, będziesz potrafić 

GŁĘBOKA WODA

„Pierwsza rzecz, jaką musisz 
zrobić, to zastanowić się, 
co będzie odpowiednim 

„haczykiem”, a co „przynętą” 
dla Twojego wymarzonego 

klienta. Kiedy już wiesz, 
kim jest Twój klient, kiedy 
rozumiesz jego potrzeby 

i znasz jego problemy, 
możesz rzucić zanętę – 

dokładnie taką, jakiej on 
potrzebuje. Wbrew pozorom 

to zadanie nie jest wcale 
takie oczywiste.”

dobrać język, formę i media. Pamiętaj, że oferta 
powinna obfitować w rozwiązania na każdy problem 
Twojego klienta. Wiedząc, jakie Twój klient ma obawy 
związane z powierzeniem komuś sprzedaży lub znale-
zienia wymarzonej nieruchomości, wiesz dokładnie, 
jak te obiekcje w ofercie obalić.

Oferta nie do odrzucenia nie oznacza „za pół darmo”. 
To oferta ambitna, ale warta swojej ceny. To oferta, 
bez której klient będzie miał poczucie, że sam sobie 
nie poradzi i po prostu musi z niej skorzystać!

Krok 7: Wykonaj usługę 
bez zarzutu!

Nadszedł czas konfrontacji 
Twoich obietnic z rzeczy-
wistością. To moment, 
w którym klient będzie za-
chwycony lub zniesmaczo-
ny. Pamiętaj, że Twoja praca 
ma sens tylko wtedy, kiedy 
obsłużysz klienta tak, jak 
zadeklarowałeś, że to zro-
bisz. Nie ma nic gorszego 
od rozczarowania i obiet-
nic bez pokrycia. Śmiem 
twierdzić nawet, że liczy 
się nie tyle efekt, co serwis. 
Klient jest w stanie wiele 
wybaczyć, widząc Twoje za-
angażowanie i autentyczną 
chęć niesienia mu pomocy. 
Dlatego rozliczaj się sam ze 
sobą z wykonanych działań. 
Dokumentuj je i informuj 
klienta, na jakim etapie 
jesteś w pracy nad ofertą.

Miej na uwadze fakt, że klient nie widzi tego, co dla 
niego robisz. Na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, 
że najczęstszym zarzutem klientów wobec agentów 
nieruchomości jest to, że pośrednik niewiele lub 
wręcz nic nie robi. Jeżeli więc chcesz, aby klient 
docenił Twoją pracę, musisz go informować o kolej-
nych etapach przygotowań, za które odpowiadasz. 
Czasem wystarczy krótka rozmowa, mail czy nawet 
sms, by dać klientowi poczucie, że o niego dbasz.
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Krok 8: Zbierz rekomendacje!

Rekomendacje są jak dyplom ukończenia studiów. 
Możesz zdać wzorowo lub marnie. Nie ma lepszego 
sposobu na potwierdzenie Twojej skuteczności oraz 
wartości, jaką niesie Twoja usługa, od opinii zado-
wolonego klienta. Tak zwany social proof (społeczny 
dowód słuszności – skłonność do kierowania się 
w wyborach opinią grupy) nie bez powodu jest po-
wszechnie stosowany w marketingu. Opinie klientów 
uwiarygadniają Ciebie jako eksperta, z którego usług 
warto skorzystać. Rekomendacje są naturalnym odru-
chem – lubimy polecać produkty lub usługi, z których 
jesteśmy zadowoleni. W naszej branży najczęściej 

kończy się to na tzw. marketingu szeptanym i każdy 
agent z długim stażem z pewnością ma dużo takich 
poleceń. Warto wykorzystać ten naturalny odruch 
klienta, aby polecił nas bardziej „oficjalnie” poprzez 
dodanie opinii w świecie online. Pamiętaj jednak, że 
najlepsza rekomendacja to taka, która pokazuje drogę, 
jaką przeszedł klient. 

Głęboko wierzę, że jeśli zastosujesz się do powyższych 
wskazówek, uzyskanie pozytywnych opinii klientów 
okaże się dla Ciebie zwykłą formalnością, a dla naszej 
branży będzie kolejną cegiełką w budowaniu pozytyw-
nego wizerunku agenta nieruchomości.  

Podsumowując

Uświadomienie sobie, w czym tkwi sedno usługi 
pośrednictwa, wcale nie jest łatwe. Tak bardzo sku-
piamy się na marketingu nieruchomości, że zapomi-
namy czasem o samym doświadczeniu klienta. Dziś, 
w dobie łatwego docierania do klientów, powinni-
śmy znacznie poszerzyć nasze usługi – zaoferować 
coś ponad standardowe przyprowadzenie klienta 
przez proces zakupu czy sprzedaży. Coraz częściej 
słyszę od klientów, że rozczarowali się współpra-
cą z agentem nieruchomości – mają poczucie, że 
wynagrodzenie, jakie muszą płacić za tę usługę, jest 
zdecydowanie za wysokie. Dlatego tak ważna jest 
pomoc klientowi w rozwiązaniu problemów i nie-
ustanne dopieszczanie jego potrzeb. 

Pracę jako agentka nieruchomości rozpoczęła 
w 2008 roku, a w 2012 roku otworzyła własną 

agencję. Chcąc stworzyć przyciągający klientów 
serwis internetowy, nieustannie poszukuje rozwiązań 

z zakresu marketingu online i rozwoju marki 
osobistej. W podcaście Ruszamy Nieruchomości 

dostarcza odbiorcom wartościowe branżowe treści. 
W 2017 roku rozpoczęła budowę społeczności 

Kobieca Strona Inwestowania. Obecnie, w ramach 
projektu Ruszamy Agencje Nieruchomości, pomaga 

początkującym agentom uruchamiać własne biura 
i rozwijać marki osobiste.

›  MOJA SUPERMOC: wewnętrzny spokój.

›  DOM CZY MIESZKANIE: dom, choć pewnie zależy to 
od etapu życia.

›  RYNEK PIERWOTNY CZY WTÓRNY: wtórny, lubię 
nadawać drugie życie.

›  PO PRACY ZAJMUJĘ SIĘ: dużo spaceruję 
i medytuję.

Marta 
Baczewska-Golik

O AUTORCE

By pomóc mu je dobrze napisać, warto zadać 
mu trzy proste pytania pomocnicze:

1. Co było, zanim zaczął z Tobą 
współpracować? (być może próbował 
nieskutecznie sprzedawać samodzielnie 
lub z innym biurem nieruchomości)

2. Co się wydarzyło, kiedy Ty zająłeś się 
sprzedażą jego nieruchomości? (tu mile 
widziana jest historia sukcesu sprzedaży)

3. Komu poleciłby współpracę z Tobą? (np. 
osobom, które, tak jak on, zupełnie nie 
mają na to czasu)
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Przegląd technik 
sprzedażowych 

Z TEGO 
TEKSTU 
DOWIESZ SIĘ:

 ¢ na czym polegają techniki 
od lat z powodzeniem 
stosowane w sprzedaży 
(również nieruchomości)

 ¢ jak poprzez odpowiedni 
dobór słów i świadome 
zadawanie pytań poznać 
potrzeby swojego klienta

 ¢ po jakie lektury warto 
sięgnąć, żeby pogłębić 
swoją sprzedażową 
wiedzę

Zobacz, jak sprzedają na 
świecie, i zainspiruj się!

Sprzedaż jest jak architektura – zmienia 
się. Pojawiają się nowe metody, podejścia, 
narzędzia. Świat psychologii rozwija się i co 
rusz odkrywa lub nazywa kolejne fragmenty 
międzyludzkiej rzeczywistości, które okazują 
się bardzo pomocne również w sprzedaży. 
Jak odnaleźć się w tym gąszczu? Z pomocą 
przychodzą takie podsumowania jak to.
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W tym tekście przedstawię Ci 10 konkretnych narzędzi 
sprzedażowych. To sprawdzone i przetestowane na wie-
lu płaszczyznach i w wielu branżach narzędzia. Zostały 
podzielone w taki sposób, żeby dotykać wszystkich 
etapów kontaktu z klientem: od momentu pierwszego 
kontaktu aż do finalizacji zakupu. Sprawdź, które okażą 
się przydatne dla Ciebie.

Metoda 1: Kontraktacja działań

Kontraktacja to metoda, która sprawdzi się na samym 
początku rozmowy. Jej celem jest ustalenie z klientem 
przebiegu danego spotkania i sprawdzenie, co jest dla 
niego ważne. 

Kontraktacja składa się z kilku prostych kroków:
1. Podziękuj za wizytę klienta/możliwość spotkania.
2. Powiedz, co jest Twoim/Waszym celem 

spotkania, lub zapytaj o to, co jest celem klienta.
3. Zaproponuj przebieg spotkania, który umożliwi 

realizację założonego celu.
4. Zapytaj o kwestie istotne dla klienta.
5. Opisz rezultat, jakim wizyta powinna się zakończyć, 

np. wstępna ocena propozycji przez klienta. 

To prosta i skuteczna metoda pozwalająca 
zapewnić klientowi poczucie, że spotkanie 
będzie miało logiczny przebieg, a każdy jego 
element prowadzi do ustalonego celu i jest 
częścią większego planu. Ludzie lubią czuć, 
że są prowadzeni przez osoby, które wiedzą, 
dokąd zmierzają. Kontraktacja bardzo pomaga 
w zapewnieniu tego poczucia.

Metoda 2: Pytania o motywację

Żeby człowiek podjął jakieś działanie, potrzebuje jednej 
bardzo ważnej rzeczy: powodu. Skoro klient przyszedł 
do Ciebie, to ma ku temu jakiś konkretny powód – po-
wód, który najczęściej jest emocjonalny. To on stanowi 
klucz do sukcesu sprzedażowego, dlatego tak ważne 
jest pytanie klienta o jego motywacje. Dzięki temu jako 
sprzedawca otwierasz przed sobą drzwi do poznania 
najważniejszych emocjonalnych potrzeb klienta, które 
stoją za każdą decyzją zakupową.

 Oto przykłady pytań o motywację:
1. Co sprawiło, że postanowili Państwo kupić 

nieruchomość?
2. Co ma zmienić w Państwa życiu ten zakup?
3. Jakich pozytywnych zmian oczekujecie 

w związku z nowym domem?
4. Czego brakuje Wam w obecnym domu? Czy 

były to powody, dla których postanowiliście 
poszukać nowej nieruchomości?

Metoda 3: SPIN

To jedna z moich ulubionych metod sprzedaży. 
SPIN to skrót od czterech kwestii, o które warto 
zapytać klientów: sytuacja, problem, implikacje, 
naprowadzanie. Pierwsze z wymienionych pytań 
dotyczą obecnej sytuacji klienta (np. Gdzie te-
raz Państwo mieszkają?). Pytania o problem mają 
pokazać, jaki kłopot klient chce rozwiązać, kupując 
mieszkanie.  SPIN opiera się na założeniu, że jeśli 
człowiek czegoś szuka, to prawdopodobnie ma ja-
kiś kłopot, który ta decyzja zakupowa ma rozwiązać 
(np. Czego najbardziej brakuje w obecnym miesz-
kaniu?). Pytania implikacyjne mają nam odpowie-
dzieć, jakie inne obszary cierpią z powodu zgłoszo-
nego problemu (np. Ile czasu dzisiaj przeznaczacie 
Państwo na dojazd do pracy z tak daleka? – jeśli 
problemem są uciążliwe dojazdy i niekorzystna 
lokalizacja). Ostatnie, naprowadzające, to nato-
miast pytania o korzyści z zakupu (np. Która część 
Waszego życia zyska najwięcej na tej zmianie?).

Metoda SPIN nie służy do zbadania oczekiwań 
względem samego mieszkania, jego metrażu itp. 
Jest narzędziem stanowiącym rozwinięcie pytań 
o motywacje i pozwala poznać obecną sytuację 
klienta oraz jego najsilniejsze bodźce zakupowe.
Rozpoznanie motywacji klienta pozwala z kolei na 
dostosowanie sposobu komunikacji z nim oraz uła-
twia dobór oferty do indywidualnych potrzeb.

Metoda 4: Technika pytań o przewagi

To technika, dzięki której dowiesz się, które atuty 
dewelopera lub biura nieruchomości są również 
atutami w oczach klienta. W tym celu potrzebujesz 
dwóch rzeczy:
1. Listy Twoich przewag, zalet, atutów.
2. Pytań, które posłużą do zweryfikowania, które 

z tych zalet są faktycznie ważne dla klienta.

Przykład: Twoim atutem jest to, że jako deweloper 
budujesz jedynie z wysokiej jakości, drogich mate-
riałów budowlanych (co ma wpływ na cenę miesz-
kania). Zanim o tym powiesz klientowi, upewnij się, 
czy jest to dla niego ważne, zadając np. pytanie: Ile 
razy spotkaliście się z tym, że ktoś kupił mieszkanie, 
a później okazało się, że ściany są krzywe lub tynk 
odpada z ścian? A następnie dopytaj: Jak Państwo 
sami podchodzicie do tego typu sytuacji?

Dlaczego ta metoda działa? Bo pozwala zbudować 
świadomość tych cech, które w oczach Twojego 
klienta są ważne i wartościowe. Dzięki temu 
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w dalszej komunikacji z konkretnymi osobami 
możesz te cechy podkreślać i uwypuklać, trafia-
jąc dokładnie w potrzeby swojego rozmówcy.

Metoda 5: 4 najważniejsze pytania 
sprzedawcy

Istnieją 4 bardzo istotne pytania, które stanowią 
świetny sposób na pogłębianie rozmowy z klientem. 
Zadane jedno po drugim jako następstwa pytań 
o motywację lub pytań z modelu SPIN sprawiają, że 
klient zdradza coraz więcej ważnych informacji na 
temat swoich motywacji i potrzeb. Te pytania to:
1. Co mają Państwo na myśli?
2. Czy to (co Państwo przed chwilą powiedzieli) 

jest szczególnie istotne?
3. Z jakiego powodu jest to ważne? (Klienci często 

już w drugim pytaniu o tym mówią).
4. Co Państwo zyskają dzięki temu?/Co się stanie 

jeśli tego zabraknie? (Jakie to może mieć 
konsekwencje?)

Metoda 6: Technika 5P wysyłanych ofert

To narzędzie służy do pisania e-maili, w których 
przedstawisz klientowi swoją propozycję. Często taka 
wiadomość jest krótka i brzmi: „Dzień dobry, w nawią-
zaniu do rozmowy przesyłam ofertę” lub jest bardzo 
długa – tak długa, że nikomu nie chce jej się czytać.

5P dobrej oferty to:
1. Przywitanie się (Dzień dobry, Panie Krzysztofie/ 

Pani Kamilo/Drodzy Państwo itp.).
2. Podziękowanie – podziękuj za rozmowę i np. 

przekazane informacje (Dziękuję za odwiedzenie 
biura i bardzo wartościową rozmowę, która 
pomogła mi wybrać mieszkania najbliższe 
Państwa oczekiwaniom).

3. Podsumowanie rozmowy (W czasie rozmowy 
dużo mówili Państwo o tym, że w przypadku 
tej nieruchomości ważne są takie rzeczy, jak… 
(wymień elementy ważne dla klienta).

4. Przybliżenie propozycji – napisz krótko o Twojej 
propozycji (np. wszystkie propozycje są tak 
wybrane, żeby spełniły te oczekiwania).

5. Powrót do rozmowy i dalsze kroki – napisz 
konkretnie, że chcesz poznać opinię klienta na 
temat propozycji, zaproponuj konkretny termin 
kolejnej rozmowy i zaznacz, że w przypadku, gdy 
klient potrzebuje więcej czasu, prosisz o informację 
z jego strony (zależy mi, żeby poznać Państwa zdanie 
na temat tych mieszkań i ustalić kolejne kroki. Czy 
możemy umówić się na kontakt w poniedziałek 
przed południem? Jeśli potrzebują Państwo więcej 
czasu, proszę o wiadomość zwrotną).

Metoda 7: Tryb oznajmujący

W języku polskim, a zwłaszcza w sprzedaży, nagminnie 
stosowany jest tryb przypuszczający (czy mógłbym 
zapytać; w tym mieszkaniu można byłoby zmienić 
kolor ścian; mieliby Państwo widok z okna na park). To 
duży błąd!

Jeśli chcesz, żeby transakcja zakończyła się sukcesem, 
zamień każde z tych pytań/zdań na: Kiedy się Państwo 
zdecydują, w tym mieszkaniu dobrze będzie wyglądał 
jasny kolor ścian; z okna jest widok na park/codziennie 
rano budzą się Państwo, patrząc na park.

Wydawać się może, że to niewielka zmiana w komunika-
cji. W rzeczywistości jednak mocno wpływa na odbiór 
prezentowanej nieruchomości i pozwala klientowi 
„wejść w buty” potencjalnego właściciela danego domu 
czy mieszkania.

Pamiętaj: im bardziej precyzyjny i konkretny/-a jesteś, 
tym bardziej precyzyjne i konkretne obrazy rodzą się 
w głowie klienta. 

Metoda 8: Piętrzenie korzyści

Ta metoda na pierwszy rzut oka wygląda na nieco 
skomplikowaną, ale jej stosowanie jest często sku-
teczne. Polega na tworzeniu zdań rozpoczynających się 
od różnych wyrażeń i umieszczania w nich kolejnych 
wynikających z siebie korzyści. Początki zdań, które 
warto znać, to:
1. Dzieje się tak dlatego, że…
2. Najciekawsze jest to, że…
3. Jeszcze lepsze jest to, że…
4. To właśnie dlatego…
5. Dzięki temu wielu klientów…

Przykład: Klient pyta: czemu Wasze mieszkania są 
tak drogie?

Odpowiedź z wykorzystaniem piętrzenia: Klienci 
często pytają, jak to się dzieje, że nasze mieszkania są 
droższe i najciekawsze jest to, że wielu z nich osta-
tecznie je kupuje. Dzieje się tak dlatego, że zaczynają 
rozumieć znaczenie tego, że wykorzystywane są 
najlepsze materiały budowlane po to, żeby mieszkania 
służyły przez lata. Jeszcze lepsze jest to, że później 
sami wracają i mówią wprost, że cieszą się, że osta-
tecznie się zdecydowali, bo nie mają żadnych z tych 
problemów, które mieli ich znajomi, kupując inne 

GŁĘBOKA WODA
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Trener sprzedaży, doradca firm w zakresie 
efektywnej i skutecznej sprzedaży. Wierzy, że 

sprzedaż to nic innego jak efektywna komunikacja 
osadzona we właściwym kontekście klienta. 

Pasjonuje go psychologia i poszukiwanie „kluczy” do 
ludzkiego umysłu. Autor podcastu „Dobra sprzedaż”, 

którego słucha co tydzień ponad 1250 sprzedawców.

›  MOJA SUPERMOC: rozumienie specyfiki/
charakteru różnych sprzedaży i klientów.

›  DOM CZY MIESZKANIE: docelowo dom.

›  RYNEK PIERWOTNY CZY WTÓRNY: pierwotny 
(zamierzam sam budować).

›  PO PRACY ZAJMUJĘ SIĘ: muzyką (uwielbiam grać 
i słuchać), fotografią lub dobrą książką (biografia lub 
tematyka biznes/psychologia).

Szymon Lach

O AUTORZE

inwestycje. Dzięki temu wielu klientów ostatecznie 
stwierdza, że te mieszkania nie tyle są droższe, ile 
lepsze, bezpieczniejsze i pewniejsze. Czy dla Państwa 
te kwestie też są tak istotne?

Metoda 9: Finalizacja bezpośrednia

Finalizacja sprzedaży to jeden z najtrudniejszych eta-
pów dla wielu handlowców. Wielu nie potrafi właściwie 
podejść do tej części rozmowy. Część z nich czeka, 
aż klient sam powie „kupuję”. A fakt jest taki, że jeśli 
chcesz dokonać finalizacji, powinieneś/powinnaś po 
prostu o to zapytać. Finalizacja bezpośrednia składa się 
z 3 kroków:
1. Prezentacja propozycji/odpowiedź na obiekcję 

klienta.
2. Zadanie pytania: Czy wszystko jest dla Państwa 

AKCEPTOWALNE (to słowo klucz).
3. Finalizacja (w przypadku odpowiedzi 

twierdzącej): Rozumiem, że możemy przejść 
dalej do… (podaj kolejny krok) – zrób to 
naturalnie i bez zbędnych emocji.

Wielu klientów potrzebuje tego, żeby sprzedawca po-
mógł im podjąć decyzję. W najgorszym wypadku klient 
poda powód, który powstrzymuje go przed decyzją.

Metoda 10: Technika wyłączenia

Ta technika przydaje się do pracy z niepewnością klien-
ta. Pomaga także wskazać klientowi zalety i atuty, które 
(pomimo jakiejś obiekcji – najczęściej cenowej) mogą 
skłonić go do decyzji zakupowej. Wyłączenie polega 
na zadaniu pytania klientowi i uprzedzeniu, żeby przy 

odpowiedzi wziął pod uwagę wszystko poza elemen-
tem, który jest negatywny.

Przykład:
Klient: Wasza cena jest bardzo wysoka.
Sprzedawca: A poza ceną (wyłączenie) jakie dostrzegają 
Państwo atuty tej propozycji?
Klient: To dla nas trochę daleko.
Sprzedawca: A zapominając na moment o kwestii 
odległości, co się Państwu w tej propozycji podoba 
najbardziej? Co robi na Was największe wrażenie w tym 
mieszkaniu i okolicy?

Garść inspiracji

To 10 sprawdzonych metod, które z powodzeniem 
można stosować w pracy agenta nieruchomości lub 
dewelopera. Oczywiście samodzielnie musisz wybrać, 
które z nich są najbardziej dopasowane do specyfiki 
oferowanych przez Ciebie nieruchomości i klientów, 
którzy pojawiają się w Twoim biurze. 

Na koniec – zajrzyj do listy lektur, w których 
znajdziesz te i wiele innych rozwiązań pomocnych 
w sprzedaży:

 ¢ Neil Rackham – „Sprzedaż metodą SPIN”
 ¢ Grzegorz Załuski, Adam Czajkowski – 

„Perswazyjny poker”
 ¢ Mathew Dixon – „Sprzedawaj jak challenger”
 ¢ Daniel Kahnemann – „Pułapki myślenia. 

O myśleniu szybkim i wolnym”  
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KTO PYTA, NIE BŁĄDZI

Twoja marka osobista 
Sprawdź, na jakim etapie jesteś 
i nad czym warto pracować?

Z TEGO TEKSTU 
DOWIESZ SIĘ:

 ¢ jak świadomie budować 
autentyczny wizerunek, 
zgodny z naszą osobowością

 ¢ w jaki sposób określić 
archetyp swojej marki

 ¢ jak komunikować wartości, 
które są dla nas ważne, 
żeby otoczenie postrzegało 
nas w taki sposób, jakiego 
oczekujemy

›

Co wspólnego mają seriale „American Horror 
Show: The Haunted House”, „Seks w wielkim 
mieście”, „Santa Clarita Diet” i „Selling Sunset”? 
W każdym z nich występują pośrednicy obrotu 
nieruchomościami. W dwóch pierwszych 
jako postaci epizodyczne (acz pełnokrwiste). 
W trzecim dwoje głównych bohaterów to 
małżeństwo pośredników. W ostatnim – reality 
show – podglądamy pracę pośredników 
i pośredniczek, którzy rządzą rynkiem 
najdroższych nieruchomości w Los Angeles. 

To niejedyne przykłady. W amerykańskich serialach czy 
filmach pośrednicy pojawiają się często. Jak artefakt 
popkultury. Uśmiechają się lśniącym rzędem oślepia-
jąco białych licówek z banerów wbitych przed domami 
wystawionymi na sprzedaż. Potencjalnym kupującym 
malują wizję przyszłego domu z wprawą zawodowego 
storytellera. Nic dziwnego – nieruchomości to temat 
ekscytujący. A pośrednicy są częścią amerykańskiego 
snu. Tego o domku z białym płotem, o którym w swoim 
wystąpieniu z 2008 roku mówił George W. Bush.

W USA nikt nie wyobraża sobie sprzedaży czy zaku-
pu nieruchomości bez pośrednika. A pośrednik czy 
pośredniczka robią wiele, by zaistnieć jako marka. Taka, 
do której klient będzie lojalnie wracał. Nie dlatego, 
że nie będzie miał wyboru, lecz dlatego, że nie będzie 
wyobrażał sobie zakupu bez powiernika, przewodnika 
i opiekuna.
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Postrzeganie ma znaczenie

W Polsce z postrzeganiem zawodu bywa różnie. Jak poka-
zuje badanie przeprowadzone w tym roku przez Otodom, 
45% ankietowanych ma pozytywny wizerunek agenta. 
To duży wzrost w porównaniu z wynikami sprzed 3 lat, 
kiedy to pracę pośrednika pozytywnie oceniało zaledwie 
24% respondentów. W sylwetce agenta wiele osób wciąż 
widzi osobę, która jedynie pobiera prowizję od transak-
cji. Nawet jeśli w rzeczywistości pośrednik robi znacznie 
więcej, nie wszyscy to dostrzegają. A w relacjach między-
ludzkich, marketingu i brandingu zdecydowanie bardziej 
liczy się percepcja niż rzeczywistość. A żeby wpłynąć na 
percepcję klienta warto popracować nad marką.

O tym, jak mocno percepcja wpływa na postrzeganie, moż-
na przekonać się, oglądając eksperyment, który przepro-
wadził Jimmi Kimmel. A było to tak: w 2021 roku Christian 
Louboutin zaczął sprzedawać lakier do paznokci w cha-
rakterystycznym czerwonym kolorze – dokładnie takim 
samym, jak podeszwy jego szpilek. Ile życzył sobie szewc 
za nowy produkt w portfolio?  675 dolarów, czyli około 
2500 złotych, za 13 ml czerwonego lakieru do paznokci.

Gwiazda amerykańskiej telewizji, Jimmy Kimmel – gdy tylko 
się o tym dowiedział – postanowił przeprowadzić pewien 
eksperyment. Kupił za kilka dolarów w drogerii czerwony 
lakier do paznokci i wysłał swoją ekipę z misją na ulice Los 
Angeles. Tam jego współpracownicy przeprowadzili sondę 
uliczną. Rozmowy na temat lakieru nagrano, by potem po-
kazać je w programie stacji ABC – Jimmy Kimmel Live!

Schemat rozmowy zawsze był taki sam. Najpierw repor-
terka budowała kontekst. Opowiadała o nowym produk-
cie Christiana Louboutina i zachęcała do przetestowa-
nia. Niczego niepodejrzewający przechodnie (głównie 
kobiety) sądzili, że testują lakier projektanta. Tymczasem 
testowali jeden z tańszych lakierów na rynku.

Podczas testowania reporterka zachęcała do wydawania 
opinii, dzielenia się wrażeniami. Czasami prowokowała 
odpowiedzi pytaniami. I tak dowiadywaliśmy się od 
uczestników sondy, że lakier ma kolor idealnie odwzo-
rowujący kolor podeszwy szpilek. Że niesamowicie 
dobrze się rozprowadza. Że w zasadzie nie trzeba nawet 
nakładać drugiej warstwy. I wreszcie, że – choć drogi – 
wart jest swojej ceny. Czyli kasy, za którą można kupić 
używanego VW Passata czy tygodniową wycieczkę do 
Turcji. Przypominam, że uczestnicy w rzeczywistości 
oceniali lakier za kilka dolarów. Totalnie nieznanej marki.

Marka działa jak placebo. Osobista także.

Czy to oznacza, że zachęcam Cię do „przebrania” się za 
lakier do paznokci za 675 dolarów? Nie. Zachęcam Cię do 

świadomej pracy nad swoim autentycznym wizerunkiem, 
zgodnym z Twoją tożsamością i osobowością. I kluczo-
wym słowem w tym zdaniu będzie słowo – autentyczny. 
Pamiętaj: w zależności od tego, czy będziesz świadomie 
pracować nad swoją marką, czy zrealizujesz strategię 
„jakoś to będzie”, klienci będą Cię postrzegać w określo-
ny sposób. Markę albo tworzysz, albo stworzy się sama. 
Różnica między nimi będzie jak między zaprojektowaną 
przez Corbusiera nadmorską willą a domkiem w pracow-
niczych ogródkach działkowych, posklejanym z kiosku 
ruchu, gołębnika i beczki po oleju. Słowem – duża.

Świadome porządkowanie (lub projektowanie) swojej mar-
ki warto zacząć z kartką papieru i ołówkiem bądź długopi-
sem. Twoim budulcem jesteś Ty – twoje wartości, osobo-
wość i tożsamość. Możesz zrobić wstępne badanie. Zapytaj 
swoich współpracowników, byłych czy obecnych klientów, 
jak Cię postrzegają. Jak bardzo skłonni byliby polecić 
Ciebie swoim znajomym czy rodzinie. Zapytaj: co by ich do 
tego skłoniło? Jakie mają skojarzenia, gdy myślą o Tobie. 

Określ, kim jesteś

Kolejnym etapem może być odnalezienie archetypu 
swojej marki. Możesz korzystać z typologii mitów grec-
kich lub z 12 archetypów marki, które bazują na pracach 
Carla Gustawa Junga.

Archetyp to zbiór cech uniwersalnych dla danej tożsa-
mości. Ja na przykład, posługując się typologią mitów 
greckich, jestem Hermesem. Lubię odkrywać, łączyć, 
tworzyć i dzielić się wiedzą. Z kolei w typologii 12 archety-
pów marki jestem z pewnością twórcą z odrobiną mędrca 
(która to odrobina z wiekiem robi się mniej drobna).

Twórca kocha wszystko, co wyjątkowe lub niezwykłe. 
Chce innowacji i jest zorientowany na sztukę i kreację. 
Twórca chce i potrafi wyrażać siebie. Często też uczy 
innych, jak robić lepiej to, co robią. Z pasją więc będzie 
dzielić się wiedzą. Mędrzec z kolei to ktoś, dla kogo 
nie ma wyższej wartości niż rozumienie. Ceni wiedzę 
bardziej niż kontrolę, wpływ czy bogactwo. To tylko dwa 
z dwunastu archetypów. Jakie są kolejne? Władca, opie-
kun, odkrywca, niewinny, czarodziej, bohater, buntow-
nik, kochanek, błazen, towarzysz.

 ¢ Władca dąży do kontroli. To w niej upatruje 
najlepszego sposobu panowania nad rzeczywistością 
i uniknięcia chaosu. Dominuje, ale daje przy tym silne 
poczucie odpowiedzialności, stabilności i kontroli. 
Przy nim klient na pewno poczuje się bezpiecznie. 
Szczególnie jeśli sam jest pełen obaw.

 ¢ Opiekun jest hojny, empatyczny i rozumiejący. Chce 
pomagać w rozwoju i osiąganiu sukcesów. Przy nim klient 
będzie czuł, że nie jest sam i że wszystko będzie dobrze.
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 ¢ Odkrywca szuka niezależności. Jego żywioł to 
nowe doświadczenia i wychodzenie poza strefę 
komfortu. Odkrywca wejdzie do zrujnowanego loftu 
i poczuje wyzwanie. Jest odważny, żądny przygód 
i uwielbia wyzwania.

 ¢ Niewinny dostrzeże wewnętrzne piękno w drugim 
człowieku. Jest uczciwy i pozbawiony złej woli. 
Ważne dla niego jest bezpieczeństwo. Klienci 
niewinnego czują się bezpieczni i zadowoleni ze 
swoich decyzji. Niewinność to także prostota. 
Jak w reklamach Coca-coli. Proste relacje, proste 
emocje, optymizm i radość.

 ¢ Czarodziej ma moc. Ma też – podobnie jak mędrzec 
– wiedzę. Ale w przeciwieństwie do niego, nie 
będzie się nią dzielił. Woli pokazać efekty pracy, 
bez zdradzania, jak do nich doszedł. Klienta porwie 
w podróż, w której granicą będzie wyobraźnia.

 ¢ Bohater uczyni Twój świat lepszym. To ktoś, kto 
rozwija się i chce być lepszą wersją samego siebie. 
Dba o innych, zadaje trudne pytania i czasem 
prowokuje do podważenia ustalonego porządku 
rzeczy. Działa niekonwencjonalnie.

 ¢ Buntownik pragnie rewolucji. Gardzi zasadami, 
regulacjami, konformizmem. Prowokuje, ma 
kontrowersyjne metody. Chce zmieniać świat na 
lepsze, ale interesuje go rewolucja, a nie ewolucja.

 ¢ Kochanek stworzy doświadczenia, które budują 
intymność. Będzie jak specjalista od home 
stage’ingu, który wyczaruje wnętrze nasycone 
ciepłem i namiętnością. Stawia na wspólne pasje 
i zaangażowanie.

 ¢ Błazen żyje chwilą, zabawą i przyjemnością. Jest 
optymistyczny. Zawsze młody duchem i pełen 
dziecięcej radości życia. W swojej komunikacji 
używa humoru, kpi i parodiuje wszystko i wszystkich. 
Sarkazm i ironia często goszczą w jego rozmowach.

 ¢ Towarzysz – ta marka powie (podobnie jak IKEA) 
„to Ty tutaj urządzisz”. Bo nie chce przewodzić. 
Chce przynależeć i być częścią czyjejś podróży. 
Będzie obok klienta. Z łatwością zdobywa zaufanie. 
Towarzysz to najlepszy przyjaciel – nie dominuje, nie 
narzuca się i pozwala klientowi być sobą.

Znasz już wszystkie 12 archetypów. Pora się w nich 
odnaleźć. Pomyśl, do którego z nich Ci najbliżej. Może – 
podobnie jak ja – jesteś zlepkiem dwóch. 

Tożsamość uporządkujesz na podstawie archetypów. 
Kolejnym krokiem będzie określenie katalogu wartości 
dla Twojej marki osobistej. Co jest dla Ciebie ważne? 
Co się liczy najbardziej w relacji z drugim człowiekiem? 
Dla mnie wartością jest dochodzenie do prawdy i stanie 
w prawdzie – wolę powiedzieć z pokorą „nie wiem” niż 
wyssać odpowiedź z palca. Często też powtarzam, że 
„prawda mnie wyzwoli, choć z pewnością nie raz zaboli”. 
Wierzę też w szacunek dla drugiego człowieka. Idź na 
spacer albo usiądź z kartką papieru i pomyśl, co jest dla 
Ciebie ważne – jakie wartości chcesz wyznawać. Jakie 
chcesz komunikować. A potem pomyśl, jak te wartości 
będziesz realizować w działaniu. Określisz w ten sposób 
wartości, które wpływają na Twój sposób działania, zacho-
wania i wybory. Jeśli, podobnie jak ja, wyznajesz bez-
względny szacunek dla drugiego człowieka, to powinien 
się on manifestować w działaniu, a nie tylko w haśle na 
stronie internetowej czy na Facebooku.

Twoja marka to pochodna pożądanej tożsamości. 
Ta tożsamość kształtuje nawyki, autentyczny język 
i zachowania. Świadomy proces odkrywania, porząd-
kowania i komunikowania wpłynie na percepcję innych. 
Na to, jak będą Cię postrzegać. I jak bardzo będą cenić. 
Być może nawet jak lakier Christiana Louboutina. 
Powodzenia! 

KTO PYTA, NIE BŁĄDZI

Jestem architektem, który woli projektować zdania niż 
budynki. Jestem aktorem, który zrezygnował ze sceny 

teatralnej na rzecz sal szkoleniowych i konferencyjnych. 
Jestem psychologiem, który ciągle zadaje sobie pytanie: 

Skąd wiem to, co wiem. I facetem, który chce zostawić 
ten świat lepszym i mądrzejszym niż ten, który zastał.

›  MOJA SUPERMOC: nieustająca ciekawość. 

›  DOM CZY MIESZKANIE: i dom, i mieszkanie.

›  RYNEK PIERWOTNY CZY WTÓRNY: kiedyś 
pierwotny, teraz zerkam na rarytasy z wtórnego.

›  PO PRACY ZAJMUJĘ SIĘ: układaniem klocków 
LEGO.

Piotr Bucki

O AUTORZE

fot. Tomasz Jurgielewicz
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6 zasad skutecznej 
prezentacji 
nieruchomości

Z TEGO TEKSTU 
DOWIESZ SIĘ:

 ¢ jak komunikować się 
z klientem, żeby osiągnąć 
sukces sprzedażowy

 ¢ co zrobić, by stać się 
partnerem godnym zaufania 
w oczach klienta

 ¢ jakich praktyk unikać, by nie 
odstraszyć kupującego
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Choć każdy z nas zapewne 
spotkał na swej drodze 
dobrego sprzedawcę, który 
był kompetentny i sprawnie 
przeprowadził nas przez cały 
proces zakupu, zwykle nie 
przepadamy za handlowcami 
i – jak długo to możliwe – 
staramy się unikać kontaktu 
z nimi. Dlaczego tak się 
dzieje? Powodów jest co 
najmniej kilka.

Po pierwsze: sprzedawcy często nie są przygoto-
wani do spotkania, brakuje im merytorycznej wie-
dzy, nie znają odpowiedzi na ważne dla nas pytania. 

Po drugie: tylko nieliczni potrafią przyznać się do 
swojej niewiedzy. Większość kluczy i miota się, 
próbując wybrnąć z trudnej sytuacji. 

Po trzecie: sprzedawcy, nie znając odpowie-
dzi, często mijają się z prawdą. Zdarza się też, że 
umniejszają lub zupełnie pomijają wady produktów 
czy rozwiązań, o których opowiadają. Eksponują 
wyłącznie zalety, a niekiedy celowo wprowadzają 
nas błąd, byle tylko sfinalizować transakcję. 

Po czwarte: nie przepadamy za sprzedawcami, bo 
bywają natarczywi, nie szanują naszego prawa do 
odmowy, co więcej – zdarza się, że nasza odmowa 
działa na nich jak płachta na byka. Sprzedawca nie 
odpuszcza, rozmowa się przedłuża, a my znajduje-
my się w kłopotliwej sytuacji i nerwowo próbujemy 
uciec, podczas gdy poziom naszej frustracji rośnie. 

Po piąte: handlowcy uchodzą za tych, którzy dużo 
mówią, ale rzadko słuchają – mają gotowe rozwiązania, 
które chętnie opatrują epitetami i sloganami, pod któ-
rymi niewiele się kryje, jak choćby często spotykane 
„dedykowane” rozwiązanie czy „szyta na miarę” oferta.

I po szóste: zwykle są profesjonalnie mili, sztucznie 
się uśmiechają i deklarują żywe zainteresowanie 
naszym życiem prywatnym, podejmując niekiedy 
rozpaczliwe small talki, które mają służyć ocieple-
niu kontaktu. 

Uff, dużo tego! Ale piszę o tym, bo zrozumienie po-
wodów, dla których ludzie, słysząc głos sprzedawcy 
w słuchawce, zwykle automatycznie odpowiadają: 
„Proszę zadzwonić później”, jest kluczem do efek-
tywnej sprzedaży. Tymczasem, by w procesie zaku-
pu nieruchomości stać się dla klienta partnerem, 
a nie intruzem, wystarczy nie realizować żadnego 
z powyższych punktów. Tyle i aż tyle! 

1. Bądź w gotowości  

Jadąc na prezentację nieruchomości, miej pod-
stawową wiedzę na jej temat. To prawdopodobnie 
najbardziej banalna wskazówka, którą słyszałeś 
w życiu, ale muszę od niej zacząć. Wielu pośredni-
ków nie odrabia tej pracy domowej i działa w myśl 
zasady „jakoś to będzie”. W rezultacie gubią się 
na osiedlu, szukając właściwej klatki, mylą piętra, 
nie wiedzą, w którym roku i w jakiej technologii 
został wybudowany budynek, nie mogą przypo-
mnieć sobie wysokości czynszu, a niekiedy i ceny. 
Nie oznacza to, że musisz pamiętać wszystko. Miej 
zawsze ze sobą kartę nieruchomości i nie wahaj się 
z niej skorzystać, gdy czegoś zapomnisz. Im jednak 
rzadziej będziesz się nią posiłkować, tym większą 
wiarygodność zyskasz w oczach klienta. 

To jednak nie wszystko. Przygotowując się do 
spotkania z klientem, postaraj się zebrać o nim 
jak najwięcej informacji. Część z nich możesz 
wyciągnąć z mediów społecznościowych, część 
już z rozmowy telefonicznej – i nie mam tu na myśli 
tylko analizy potrzeb. Staraj się także znaleźć od-
powiedź na pytania, które pozwolą Ci lepiej się do 
niego dostroić, a więc: w jakim jest wieku, jakie ma 
zainteresowania, jak spędza czas wolny, a przede 
wszystkim – jakiego koloru jest jego osobowość 
(typ czerwony, żółty, zielony czy niebieski). 

2. Prawo do niewiedzy

Kiedy podczas spotkania klient zaskoczy cię pyta-
niem, na które nie znasz odpowiedzi, nie trać rezo-
nu. Nie musisz być wszechwiedzący! Najważniejsze, 
byś w tej sytuacji nie jąkał się, nie udawał, że 
wiesz, nie zmyślał odpowiedzi, mówiąc „chyba”, 
„prawdopodobnie” czy „wydaje mi się”. W sprze-
daży najwyższą wartość ma zaufanie, a zyskasz ją, 
kiedy albo coś wiesz i pewnym głosem to mówisz, 
albo nie wiesz i potrafisz się do tego przyznać. 

›

KTO PYTA, NIE BŁĄDZI
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Przekuj swoją słabość w swój atut i gdy znajdziesz 
się w kłopotliwej sytuacji, dowartościuj klienta, 
mówiąc: „Tu mnie Pani zaskoczyła!” albo „Przyznam, 
że nie spodziewałem się tego pytania!”, a następnie 
powiedz wprost: „Nie wiem, ale sprawdzę i po spo-
tkaniu wyślę Państwu szczegółowe informacje”. 

3. Postaw na szczerość

Szczerość i otwartość to cechy, które ludzie cenią 
bardzo wysoko, niczego więc nie ukrywaj przed 
klientem. Pamiętaj, że ludzi przed zakupem po-
wstrzymuje tzw. strach przed porażką, czyli obawa, 
że to, co kupią, będzie felerne, albo okaże się, że 
przepłacili. W przypadku zakupu nieruchomości 
ten strach jest szczególnie silny, gdyż nie ma tu 
możliwości zwrotu. Niepewność często wywołuje 
lawinę obiekcji, a niekiedy i rozpaczliwe szukanie 
powodów, by nie sfinalizować transakcji. 

Twoje zapewnienia w stylu: „Proszę się o nic nie 
martwić” oraz „Wszystko jest w jak najlepszym po-
rządku” zwykle wywołają efekt odwrotny, bo prze-
cież nie ma nieruchomości idealnych. Dlatego mów 
wprost o wadach: gdy będziesz otwarcie je komu-
nikował klientom, przyjmując przy tym otwartą, 
pełną życzliwości postawę, strach zniknie. Gdy zaś 
będziesz próbował zataić mankamenty oferowanej 
nieruchomości, klienci wyczują to i wycofają się 
przy pierwszej nadarzającej się okazji. 

4. Prawo do „nie”

Ludzie lubią mieć poczucie, że podejmują decyzję 
sami, zachowując przy tym pełną autonomię, dlate-
go też – jak głosi pewna stara prawda sprzedażowa 
– uwielbiają kupować, ale nienawidzą, kiedy ktoś 
im coś sprzedaje. Innymi słowy, gdy tylko mają wra-
żenie, że ktoś na nich naciska, od razu włącza im się 
system obronny: albo podejmują rękawicę i rozpo-
czynają utarczkę słowną, która przypomina przecią-
ganie liny, albo odpuszczają, by uniknąć przeświad-
czenia, że padli ofiarą manipulacji. Dlatego też nigdy 
nie naciskaj i – jak to się mówi w żargonie sprzeda-
żowym – nie dopychaj kolanem. Dawaj prawo do od-
mowy na każdym etapie sprzedaży. Zadawaj pytania 
w stylu: „Czy to jest to, czego Państwo szukają, czy 
jednak myśleli o czymś innym?”. 

Zakomunikuj również prawo do „nie” na początku 
spotkania, zanim jeszcze pokażesz klientom nie-
ruchomość. Powiedz na przykład: „Po prezentacji 
poproszę Państwa o szczerą opinię, czy to miesz-
kanie / ten dom wpisuje się w Państwa oczekiwa-
nia, czy jednak nie i będą Państwo szukać dalej. To 
będzie dla mnie cenna informacja”. W ten sposób 
ściągniesz z waszego spotkania presję handlową, 
dzięki czemu na koniec – w miejsce standardowe-
go „musimy to przemyśleć” – uzyskasz od klienta 
informację zwrotną, czy na poziomie emocjonal-
nym kupił prezentowaną nieruchomość, czy jednak 
to nie to, czego oczekiwał i będzie kontynuował 
poszukiwania. Takie szczere „nie” jest zawsze lepsze 
od nieszczerego „Potrzebuję chwili do namysłu”: 
Ty wiesz, na czym stoisz, a klient nie będzie bał się 
odebrać od Ciebie telefonu, gdy zadzwonisz z na-
stępną propozycją. 

Aż 84% respondentów badania 
Otodom i IQS uważa, że agenci 
powinni unikać wywierania  
presji na klienta. 

5. Pytaj i słuchaj

Kolejna prawda sprzedażowa, o której pamiętają 
tylko nieliczni handlowcy, brzmi: „Nikomu niczego 
nie powinieneś sprzedawać. Klient sam musi dojść 
do tego, że chce kupić”. Niby proste, ale jak to 
zrobić? Zadając pytania. Umiejętność zadawania 
odpowiednich pytań w odpowiednim momencie 
to najcenniejsza kompetencja sprzedażowa! Klient 

Jak wskazują wyniki badania 
wizerunku pośrednika nieru-
chomości przeprowadzonego 
przez Otodom i IQS, 39% osób 
uważa, że dobry agent powi-
nien być godny zaufania, a 29% 
twierdzi, że kluczową cechą jest 
uczciwość.

22



GŁĘBOKA WODA

ma 
wówczas 

poczucie, że jest 
ważny, wysłuchany i zaopie-
kowany, więc krok po kroku 

sam – oczywiście, prowadzo-
ny Twoimi pytaniami – docho-

dzi do wniosku, że prezentowana 
nieruchomość to dla niego najlepsze 
rozwiązanie. 

Pamiętaj tylko, by zadawszy pytanie, 
pohamować pokusę dopowiadania czy od-

powiadania za klienta. Stare powiedzenie słusz-
nie wskazuje, że mowa jest srebrem, a milczenie 
złotem, dlatego zawsze uważnie i aktywnie słuchaj, 
próbując zachować podczas spotkania następują-
ce proporcje: klient mówi 70% spotkania, a ty 30%. 
Nigdy odwrotnie!

6. Bądź sobą

Ludzie zazwyczaj pozytywnie reagują na osoby 
otwarte, pogodne i optymistycznie nastawione 
do świata, a także – szczere. Dlatego, chwytając za 
telefon czy idąc na spotkanie, nie zakładaj ma-
ski sztucznie uśmiechniętego sprzedawcy, który 

tryska przesadnym entuzjazmem i wita klientów 
gromkim „dzień dobry!”. Nie skracaj dystansu, nie 
zdrabniaj imion, zwracając się do klientów słowami 
„Pani Kasiu” czy „Panie Maćku”. Nie rozmawiaj też 
o „pieniążkach”, „fakturkach” czy „mieszkankach”. 
Nie mów, że masz „pytanko” i nie pytaj, czy mamy 
„chwilkę”. Sprzedawcy z lubością używają podob-
nych zdrobnień, by wprowadzić „miłą i sympatycz-
ną” atmosferę, wierząc, że im więcej dodadzą lukru, 
tym ich szanse sprzedażowe wzrosną. Nic bardziej 
mylnego. Klienci od razu odczytują w tej nienatu-
ralnej formie komunikacji nasze intencje i od razu 
zapala im się lampka ostrzegawcza. W rezultacie 
zamiast relacji opartej na szczerości i partnerstwie 
tworzy się między nami mur.

Jeśli wdrożysz powyższe zasady w życie, szybko zo-
baczysz, że jakość Twoich spotkań ulegnie popra-
wie. Przede wszystkim Ty sam/sama zaczniesz czuć 
się w sprzedaży jak ryba w wodzie. Zapewniam, że 
zaskoczą Cię też reakcje klientów. Będą chętnie 
z Tobą współpracować i dzielić się swoimi wątpli-
wościami, traktując Cię jak partnera. Partnera, od 
którego warto kupić. 

Powodzenia! 

Człowiek od sprzedaży i brudnej roboty. A przy tym 
konsultant, który łamie ludziom schematy, oraz trener 

sprzedaży, który zdarł buty w nieruchomościach. 
Członek Zarządu Sandler Training Polska.

›  MOJA SUPERMOC: uważność i umiejętność 
wchodzenia w buty rozmówcy.

›  DOM CZY MIESZKANIE: dom, choć mieszkam 
w mieszkaniu.

›  RYNEK PIERWOTNY CZY WTÓRNY: kawa nie 
wyklucza herbaty. 

›  PO PRACY ZAJMUJĘ SIĘ: doznawaniem świata 
z jego wszystkimi smakami, barwami i dźwiękami.

Krzysztof Rzepkowski

O AUTORZE
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Storytelling, czyli 
jak tworzyć historie, 
które sprzedają

Sprzedaż to nie tylko prezentacja 
nieruchomości. By do niej doszło, nie 
możemy polegać tylko na suchych 
informacjach o metrażu mieszkania czy 
liczbie pokoi. O tym, czy dobra opowieść 
może sprzedać nieruchomość oraz jak ją 
stworzyć, by tak się stało, mówi Monika 
Górska – założycielka Fabryki Opowieści 
i ekspertka storytellingu w biznesie.

› Czym w ogóle jest storytelling i czy może przydać 
się agentom i deweloperom?

Storytelling to sztuka świadomego opowiadania 
historii „z życia wziętych”, oddziaływania na wy-
obraźnię i emocje ludzi za pomocą opowieści, ale 
też metafor. Stosuje się go po to, by budować trwa-
łe relacje, zachęcić do dialogu. To wszystko dzieje 
się właśnie wtedy, kiedy opowiadamy historie. 
Chodzi o to, żeby mówiąc, widzieć drugiego czło-
wieka, jego potrzeby, jego obawy – jego wnętrze. 

Prowadząc agencję nieruchomości czy biuro de-
weloperskie, chcemy przekazać innym to, czym się 
wyróżniamy. Przekonać, dlaczego właśnie z nami 
warto współpracować. Tym, co ma nas szansę 
wyróżnić, nie są puste słowa, ale właśnie opowieści. 
Opowieści o tym, kim jesteśmy i jakie są nasze, jako 
człowieka i marki, wartości. Historie, które przeka-
zujemy, powinny być zatem autentyczne. To bardzo 
skuteczny sposób, by dotrzeć do drugiego czło-
wieka, by zdobyć jego zaufanie i pokazać, że to, co 
oferujemy, będzie dla niego wartościowe. To także 

sposób na budowanie ze swoim odbiorcą trwałych 
i szczerych relacji. 

› Chyba każdy z nas szukał choć raz mieszkania 
czy domu. Czy według Pani decydujemy się na 
to miejsce, którego historia najmocniej do nas 
trafiła?

To bardzo pomaga! Zwłaszcza, kiedy się wahamy. 
Sprzedając mieszkanie, nie sprzedajemy tylko 
metrów kwadratowych. Sprzedajemy opowieść 
o domu, opowieść o tym, co się w nim działo 
i (co równie ważne) może się jeszcze wydarzyć. 
Pokazujemy nie tylko ściany i podłogi, ale także 
wnętrze, które może stać się dla kogoś przystanią; 
miejscem, w którym tworzy się piękne wspomnie-
nia. Z mojej perspektywy ważne i skuteczne jest, by 
klient oglądający nieruchomość nie tylko wyobraził 
sobie swoją przyszłość w danym domu czy miesz-
kaniu, ale też poznał jego historię – w końcu być 
może właśnie tam będzie spędzać sporą część 
swojego życia. Poza tym to właśnie dobrze skon-
struowane historie uruchamiają wyobraźnię i włą-
czają emocje, a one z kolei pozwalają obu stronom 
transakcji zaangażować się w cały proces zakupo-
wy. Stąd już niewielki krok do sprzedaży. 

Historie nieruchomości mogą być fascynujące. 
Zarówno tych starszych, jak i nowszych. W przy-
padku tych drugich można opowiedzieć o cieka-
wym architekcie, który projektował dany budynek, 
albo o tym, co wydarzyło się w miejscu, na którym 
stanęło osiedle. Warto poszukiwać porywających 
historii wszędzie, bo dla niektórych to właśnie one 
mogą być ostatecznym argumentem decydują-
cym o zakupie. Opowiadając, sprawiamy, że obiekt 
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Reżyser, wykładowca, dziennikarz, autor, mentor, 
trener, twórca Mistrzowskiej Szkoły Storytellingu 

Biznesowego i Akademii Video Storytellingu online. 
Słowem: praktyk z ponad 30-letnim doświadczeniem 
w storytellingu i wideo storytellingu, którym dzieli się 

w ramach swojej firmy Fabryka Opowieści.

›  MOJA SUPERMOC: autentyczność, słuchanie, wiara, 
storytelling.

›  DOM CZY MIESZKANIE: WIDOK z domem.  

›  RYNEK PIERWOTNY CZY WTÓRNY: bez znaczenia, 
byle z DUSZĄ.

›  PO PRACY ZAJMUJĘ SIĘ: pisaniem książek 
i studiowaniem win.

Monika Górska

O AUTORCE

o którym mówimy, zaczyna żyć i nabiera w oczach 
słuchających konkretnych wartości. Widzimy go, 
ale zaczynamy go też wyczuwać, bo dana historia 
jest nam bliska.

› Dlaczego emocje w storytellingu są tak ważne?

Bo fakty tylko informują, a emocje, które czuje 
słuchacz opowieści, sprzedają. Paul Ekman ziden-
tyfikował sześć podstawowych emocji, które są 
najczęściej spotykane we wszystkich kulturach. To 
radość, smutek, strach, złość, wstręt i zaskoczenie. 
Jeżeli nasza opowieść będzie szczera, autentyczna 
i dobrze skonstruowana, to ma szansę poruszyć 
nawet kilka z tych emocji. A dzięki temu bardziej 
zmotywuje do działania i zostanie zapamiętana. To 
dlatego, że emocje są uniwersalne. 

› Mówiła Pani o słuchaniu potrzeb i odpowiadaniu 
na nie, ale czy są jakieś uniwersalne zasady, które 
pozwalają budować wciągające opowieści?

Tak – i warto je stosować, bo oszczędzają sporo 
czasu, a jednocześnie sprawiają, że opowieść 
spełnia swoją funkcję. Na przykład SyKoMor. Ten 
akronim brzmi tajemniczo, ale używanie go pozwa-
la utrzymać nam historię w ryzach, bez zbędnych 
dygresji i nudy. Jeśli chcemy np. opowiedzieć 
o projektancie czy poprzednim właścicielu nieru-
chomości, możemy zwrócić uwagę na to, kim był 
i jaki miał cel (SYtuacja), z jakimi przeciwnościa-
mi się zmierzył (KOmplikacja). Jaki był MOment 
przełomu, gdy już myśleliśmy, że wszystko legnie 
w gruzach, ale jednak mu się udało. I oczywiście 
jak jego historia się zakończyła (Rozwiązanie). 
Tak skonstruowana historia bardzo dobrze się 

sprawdza, bo jest uniwersalna i odpowiednio 
buduje napięcie.

› Powiedzieliśmy już sporo o dobrych prakty-
kach budowania opowieści, a jakie są grzechy 
storytellingu?

Opowiadamy tylko autentyczne historie, które 
będą najbliżej tego, czego szuka klient. Ważne jest 
też oczywiście to, żeby opowieści nie zmyślać. Siłą 
storytellingu jest jego autentyczność. Drugim grze-
chem jest nuda – taka historia nigdy nie zaangażuje 
słuchacza, nie sprawi, że będzie chciał wiedzieć, 
co stało się dalej. Kluczowe jest zatem opowiadać 
tak, by nie znudzić naszego słuchacza – do tego 
przydadzą się właśnie storytellingowe narzędzia 
i schematy. 

› Czy faktycznie chwytliwa historia może przełożyć 
się na zysk? 

Zdecydowanie tak! Jeden z portali aukcyjnych 
w Stanach przeprowadził też jakiś czas temu cie-
kawe doświadczenie: wystawiano różne przed-
mioty o bardzo małej wartości (np. 5 dolarów). 
Najpierw  z samym opisem przedmiotu, a potem 
z jego historią. I te z historią były licytowane za 
dużo wyższe kwoty. Analogicznie sytuacja może 
kształtować się w przypadku sprzedaży nierucho-
mości. Jeśli mamy dwa budynki o takich samych 
parametrach, to ten, który ma historię, bardziej 
przykuje uwagę, ponieważ w procesie wyboru uru-
chomią się emocje i wyobraźnia klienta. Jak mówi 
Stephen Dening, który wprowadzał storytelling do 
World Banku: Storytelling to nie jest show biznes. 
To dobry biznes! 
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Złote rady praktyków  – 
jak osiągnąć sukces 
w sprzedaży?

Od 10 lat związani są z branżą nieruchomości klasy 
premium, a od 3 lat tworzą kanał YouTube – Kręcimy 
Nieruchomości, który otwiera drzwi do najbardziej 
luksusowych wnętrz na rynku premium z całej 
Polski. Na kanale prezentują inspirujące aranżacje 
przestrzeni i dzielą się aktualnymi branżowymi 
newsami. Są pionierami tego formatu wśród 
agentów nieruchomości w kraju. 

KRĘCIMY NIERUCHOMOŚCI

Magdalena i Grzegorz Wysok

Jak brzmi przepis na sukces 
i jakie są jego składniki? Nie ma 
jednej skutecznej, uniwersalnej 
dla każdego strategii, a każdy 
biznes ma swoją wyjątkową 
historię, która prowadzi – czasem 
z potknięciami – do celu. Poznaj 
sprzedażowe złote rady praktyków 
z branży nieruchomości 
i zainspiruj się do zmian na lepsze!

› 1. Jak brzmi główna zasada, którą kierujecie się 
w sprzedaży i relacjach z klientem?

Odkryj to, co Cię naprawdę interesuje, a potem 
zanurz się w to jeszcze głębiej. Kup kolejną książ-
kę, szukaj miejsc, w których dowiesz się więcej, 
i znajdź osoby, które mają te same zainteresowania. 
Rozpal ten ogień i żyj w zgodzie z nim.

› 2. Trzy wskazówki, jak zbudować zaufanie 
klienta? 

Bądź godny zaufania, podnoś swoje kompetencje, 
doceń swoich klientów – to pozwoli Ci iść zawsze do 
przodu i już nigdy nie pozostawać w jednym miejscu.

› 3. Jak poradziliście sobie z najtrudniejszą sytu-
acją, z jaką spotkaliście się podczas sprzedaży 
i spotkań z klientem?

Trudnych sytuacji było dużo. Jednak mamy 
jeden skuteczny sposób, który zawsze przynosi 
efekt – bierzemy głęboki oddech i dajemy sobie 
pozwolenie, aby poczuć to rozczarowanie, złość, 
smutek, poczucie przegranej czy po prostu 
gorszy dzień. Jeżeli jest to możliwe, odłóż ten 
trudny temat na kilka godzin lub najlepiej cały 
dzień i wróć z nową siłą, bo wówczas często 
okazuje się, że wcale nie była to trudna sytuacja, 
tylko po prostu zaskoczenie. Brak przygotowania 
powoduje lawinę złych myśli i nasza wyobraźnia 
rusza pełną parą. Znajdź dobrych doradców, 
zatrzymaj się na chwilę lub dłużej i wróć do gry 
ze zdwojoną siłą.

› 4. Jaką radę dalibyście sobie samym na początku 
kariery?

Będzie dobrze. Masz w sobie odwagę, mądrość 
i siłę, aby dokonać wszystkich tych rzeczy. Zrób to, 
tylko po kolei.
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Wspólnie z zespołem sięga po gwiazdkę z nieba 
i przekazuje ją mieszkańcom wyjątkowego Osiedla 
Koncept. Jak sam wielokrotnie powtarza, dom musi 
być dopasowany do lokatorów – to oni decydują, 
jaki ma być. Tefra House daje klientom wybór bez 
szablonu i zamykania w ramy konkretnych projektów. 

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY TEFRA HOUSE 

Bartosz Wrzesiński

OKIEM AGENTA / DEWELOPERA

› 1. Jak zachować unikalność i wyróżnić się na tak 
konkurencyjnym, nasyconym rynku oraz czym 
jest dziś wyjątkowa inwestycja? 

Unikalność i innowacyjność to ostatnio bardzo 
modne słowa. My postawiliśmy na mniej wyszu-
kane i trochę zapomniane określenie: prostota. 
Upraszczanie to nasz klucz do sukcesu. Nasi 
specjaliści ds. nowych inwestycji to nikt inni jak 
nasi klienci – zależy im na decydowaniu o szczegó-
łach, ale oczekują też rady i bezbolesnego przej-
ścia przez etap budowy. Ich wymarzony dom ma 
być tani w utrzymaniu, ekologiczny, nadążający za 
postępem technologicznym i oczywiście – ład-
ny. Oferujemy im różne lokalizacje działek, kilka 

propozycji układów i wsparcie architekta, który 
pomaga dostosować projekt do ich potrzeb, a nam 
z kolei ułatwia zrozumienie i wdrożenie pomysłów 
przyszłych mieszkańców. Stworzyliśmy również 
narzędzie online, za pomocą których klienci sami 
mogą wybrać układ parteru i piętra czy dostoso-
wać dodatki i rozwiązania wpływające na funkcjo-
nalność i koszty utrzymania budynku. Ukłonem 
w stronę ekologii i ekonomii jest zastosowanie 
m.in. pompy ciepła wraz z zasilającą ją instalacją 
fotowoltaiczną. 

› 2. Które momenty w deweloperskim procesie 
sprzedaży są kluczowe i mogą zaważyć na powo-
dzeniu inwestycji? 

Nie ma jednego kluczowego momentu. Trzeba 
być uważnym i skoncentrowanym na potrzebach 
klientów. Wtedy ewentualne rozwiązania przycho-
dzą same.

› 3. Czy istnieją uniwersalne rady na sukces 
w sprzedaży? 

Naszym zdaniem uniwersalne metody sprzedaży 
nie istnieją – każdy jest inny i wymaga indywidual-
nego podejścia. My lubimy podejście pół żartem 
pół serio. Na naszym Facebooku (Koncept by Terfa 
House) prezentujemy domy i osiedla za pomocą 
krótkich opowieści „Osiedlove”, czyli historii ich 
mieszkańców. W cyklu „Sąsiedzi” pokazujemy cie-
kawe, godne polecenia miejsca i atrakcje, wskazu-
jąc tym samym zalety poszczególnych lokalizacji. 
Piszemy o gwiazdach i gwiazdozbiorach i regu-
larnie opisujemy aktualne zjawiska na niebie – to 
nawiązanie do Osiedla Koncept, którego motywem 
przewodnim są gwiazdy, czyli symbol spełnionych 
marzeń. Ideą Konceptu jest oferowanie poszu-
kującym nieruchomości odpowiedzi właśnie na 
te marzenia – bez szablonu i zamykania w ramy 
konkretnego projektu. Nasi przyszli mieszkańcy od 
samego początku są włączani w proces kreowania 
swojego domu. 
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Nowoczesne technologie to 
przyszłość, która ma (i będzie mieć) 
coraz większe znaczenie zarówno 
w naszym  życiu codziennym, jak 
i biznesie. Jak zmieni się praca 
deweloperów i proces sprzedaży 
w perspektywie kolejnych lat? Czy 
sztuczna inteligencja ma szansę 
zastąpić człowieka w kontakcie 
z klientem? O sprzedażowych 
perspektywach rozmawiamy 
z Marianem Brulińskim i Pawłem 
Gniadkowskim – założycielami obido.

› Jak może wyglądać sprzedaż nieruchomości de-
weloperskich za 10 lat i jaką rolę w tym procesie 
odegra technologia?

M.B.: Myśląc o potencjale nowych technologii, nie do-
ceniamy tego, co mogą nam dać już istniejące rozwią-
zania. A konkretniej – co moglibyśmy uzyskać, gdyby-
śmy w mądry, usystematyzowany sposób podeszli do 
zbierania i wykorzystywania danych, wsłuchiwania się 
w ludzkie potrzeby czy analizowania procesu podej-
mowania decyzji. Sztuczna inteligencja z pewnością 
wesprze skuteczną analizę tych danych i przyśpieszy 
procesy, które obecnie są dość złożone. Mądre użycie 
dostępnych technologii może spowodować, że będzie-
my podejmować lepsze decyzje zakupowe, a sam pro-
ces poszukiwań i zakupu stanie się dużo przyjemniejszy 
i obarczony mniejszym stresem – zarówno ze strony 
kupujących, jak i sprzedających. 

Klient nie będzie już musiał skupiać się na analizie 
setek ogłoszeń, bo z pomocą odpowiednich narzędzi 
przedstawimy mu tylko te propozycje, które faktycznie 
sprostają jego oczekiwaniom. Jestem przekonany, że 

Nowe technologie 
a przyszłość  
sprzedaży w pracy 
dewelopera
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technologia, która już dzisiaj jest dostępna, pomoże 
sprostać temu wyzwaniu. 

› Jak to może wyglądać w praktyce? 

M.B.: Wyobrażam sobie, że człowiek będzie – tak jak 
już dziś w pewnej mierze wygląda to w obido – musiał 
określić swoje wymagania i możliwości finansowe, ale 
też potrzeby i preferencje, dotyczące np. dostępności 
szkół, dojazdu do pracy, trybu życia, bliskości skle-
pów czy zieleni. Gdy kupujący nad tym wszystkim się 
zastanowi, dostanie gotową receptę z systemu, który 
przeskanuje cały rynek pod kątem jego potrzeb i zapro-
ponuje kilka nieruchomości wpisujących się we wska-
zane preferencje. Dzięki temu klient nie będzie musiał 
sam poświęcać czasu na zbieranie i analizowanie ofert. 
Zrobimy to za niego. Tak sobie wyobrażam ten proces – 
jako płynny przepływ informacji. Duże zbiory danych są 
już dostępne. Wyzwaniem jest natomiast zebranie ich 
w jednym miejscu i ułożenie w odpowiedni proces. 

› Czy technologia ma szansę w pełni zastąpić 
człowieka?

M.B.: Nowe technologie, takie jak sztuczna inteligen-
cja, nie są w stanie, moim zdaniem, zastąpić człowieka. 
Uważam, że w tym zakresie zdecydowanie przeceniamy 
ich możliwości. Z pewnością w perspektywie kilku-
nastu lat automatyczne rozwiązania będą pomocne 
w sprzedaży niektórych produktów (np. ubrań), jednak 
na rynku nieruchomości mierzymy się z zupełnie inną 
skalą. W naszej branży nie można przecenić roli drugie-
go człowieka. 

Z badań, które prowadzimy, wynika, że klienci niejed-
nokrotnie określają proces zakupu nieruchomości jako 
stresujący i często skomplikowany; bywa, że prowadzą-
cy od euforii do rozpaczy. Po takim emocjonalnym rol-
lercoasterze bezpieczna przystań w postaci handlowca, 
który wysłucha, zrozumie i uspokoi, to gigantyczna 
przewaga, którą firmy powinny budować.

P.G.: Nowe technologie w przyszłości rzeczywiście 
będą w dużym stopniu wykorzystywane, natomiast 
również bardzo wierzę w to, że człowiek nadal bę-
dzie potrzebny. Na pewno zmieni się rola handlowca. 
Będzie dużo bardziej doradcza, jednak nie sądzę, żeby 
ta ludzka warstwa mogła w pełni zostać zastąpiona 
technologią. 

Na pewno będziemy w stanie dużo lepiej pokazać 
klientowi ofertę. Dzisiaj klient kupuje przysłowio-
wą dziurę w ziemi, rzut, wizualizację, czasem spa-
cer 3D – i to już jest bardzo duży postęp. Myślę, że 
możliwość wirtualnego zaaranżowania mieszkania, 

„przejścia” po nim dzięki  goglom VR, bardzo mocno 
przybliży klientowi produkt i w niedalekiej przyszłości 
upowszechni się. 

› Jak może wyglądać budowanie relacji z klientem 
w świecie, w którym technologia odgrywa tak dużą rolę? 

M.B.: Absolutnie uważam, że relacje będą zyskiwały na 
wartości. One już dzisiaj mają bardzo duże znaczenie, ale 
trochę giną w szumie informacyjnym, w masie nieprzyjem-
nych czynności, które musi wykonać handlowiec. Uważam, 
że podstawowym zadaniem w sprzedaży przyszłości bę-
dzie umiejętność budowania relacji, okazywania empatii, 
zadawania odpowiednich pytań. Handlowcy będą mogli 
skupić się na drugim człowieku, kiedy zostaną odciążeni 
przez technologię z pracochłonnych i uciążliwych zadań.

› Zakładając, że rozwijające się technologie wyko-
nają za  człowieka wiele dzisiejszych jego obo-
wiązków, które z naszych, ludzkich, kompetencji 
pozostaną niezastępowalne i w konsekwencji 
warto skupić się na ich rozwoju?

P.G.: Na pewno obszar, nad którym należałoby pra-
cować, to szeroko pojęte indywidualne podejście. 
Powszechnie stosowana jeszcze kilka lat temu auto-
matyzacja w kontakcie z klientem nie ma już dzisiaj 
zastosowania. Klient chce się poczuć wyjątkowo, 
dlatego uważam, że nawyki, które mieliśmy do tej pory 
w obsłudze segmentu premium, powinniśmy przeno-
sić powoli do segmentu popularnego. Ci, którzy będą 
w stanie lepiej i szybciej odpowiedzieć na potrzeby 
klientów, zyskają przewagę. 

Kiedy rynek jest w górce, czyli w momencie, gdy klienci 
– mówiąc potocznie – walą „drzwiami i oknami”, można 
pozwolić sobie na pewne niedociągnięcia, jednak 
pamiętajmy, że ta sytuacja nie będzie trwać wiecznie. 
W momencie, kiedy rynek nie będzie już tak nasycony, 
walka o klienta stanie się realnym wyzwaniem.

› Czy potencjalne zmiany, które być może staną się 
niedługo codziennością deweloperów, mogą wyma-
gać zmiany strategii sprzedaży już teraz? 

M.B.: Myślę, że na poziomie menedżerskim będzie 
konieczne wzbogacenie swojej intuicji o wiarygodne 
dane. Doświadczony menedżer czy kierownik sprzeda-
ży z dostępem do rzetelnych, pełnych danych, będzie 
z pewnością mądrzej podejmował decyzje w oparciu 
z jednej strony o konkretne informacje, z drugiej o wła-
sne doświadczenie.

›
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Kolejnym aspektem, który, moim zdaniem, w niedalekiej 
przyszłości zyska na znaczeniu, będzie wysokiej jakości 
obsługa klienta. Nie mam wątpliwości, że biura sprze-
daży, które skupią się na niej, w ostatecznym rozrachun-
ku osiągną lepsze wyniki. Handlowiec, który w leadzie 
dostrzeże człowieka – ze wszystkimi jego potrzebami 
oraz bolączkami – i podejmie próbę wejścia w jego 
sytuację z otwartością i chęcią zrozumienia, będzie 
notował coraz lepsze wyniki. 

› W jaki sposób uczenie maszynowe czy sztuczna in-
teligencja mogą wpłynąć na branżę nieruchomości? 
Jak wykorzystujemy je już dziś i jak będziemy z nich 
korzystać w przyszłości?

P.G.: Szeroko pojęta sztuczna inteligencja to system, 
który potrafi wyciągać wnioski na podstawie dużej 
ilości danych. Al jest w stanie gromadzić dużo więcej 
danych niż ludzki umysł, a jednocześnie przetwarzać je 
na nasze potrzeby. Wykorzystanie tego potencjału ma 
sens w miejscach, gdzie ma się dostęp do dużych baz 
danych. Jako obido jesteśmy tego dobrym przykładem. 
Prowadzimy w tej chwili kampanie dla 800 inwestycji 
i rzeczywiście – mając dostęp do dużej liczby klien-
tów, jesteśmy w stanie wyciągać konkretne wnioski 
i dostarczać je deweloperom.

Sztuczna inteligencja może być pomocna również 
handlowcom. Dzięki niej informacje o kliencie będą 
w przyszłości wzbogacane wnioskami z algorytmów. 
Jeśli zauważymy, że klienci np. poszukują miesz-
kań w określonej lokalizacji albo zwracają uwagę 
na jakiś konkretny element otoczenia inwestycji, to 
taką informację będziemy uwzględniać dodatkowo 
w danych klienta, przekazywanych następnie dewelo-
perowi. W ten sposób wzbogacimy kartotekę klienta 

informacjami pochodzącymi z naszych algorytmów. 
Będziemy w stanie, analizując bardzo duży zbiór 
klientów, wyszukiwać wzorce – powtarzalne zacho-
wania prowadzące do podjęcia decyzji zakupowych. 
Zebrane w ten sposób informacje biura sprzedaży 
będą mogły wykorzystać, dopasowując nierucho-
mość do danego klienta, zdecydowanie skracając 
tym samym proces decyzji zakupowej. Nie wierzę 
natomiast, że klient będzie w stanie kupić mieszkanie 
po rozmowie z automatem. W moim odczuciu jest to 
wizja dalekiej przeszłości.

Drugi ważny obszar, który eksplorujemy w tej chwili, to 
dane pokazujące, w jakim czasie sprzeda się konkretne 
mieszkanie. W momencie, kiedy deweloper wprowadza 
inwestycję do sprzedaży, jesteśmy w stanie oszacować 
(na podstawie dostępnych danych, analizy obecnej sy-
tuacji rynkowej i konkurencji), w jakim czasie konkretna 
nieruchomość się sprzeda. Dzięki temu deweloper 
może prowadzić bardzo mądrą politykę cenową. 

› Jak możemy przygotować się do zmian?

P.G.: Wdrożenie każdej nowej technologii wymaga 
poświęceń. Wiedzą to wszyscy, którzy mieli okazję 
wdrażać dowolne oprogramowanie. Jest to trudne, bo 
z reguły wymaga zmiany przyzwyczajeń. Do zmian moż-
na się jednak przygotować – przede wszystkim w dużo 
większym stopniu skupić się na zbieraniu danych. 

Drugą sprawą jest zadanie sobie pytania, czy jeste-
śmy wystarczająco zaangażowani w budowanie relacji 
z klientami. Obsługę na wysokim poziomie jesteśmy 
w stanie wdrożyć w zasadzie od zaraz. Ona nie wymaga 
systemu. Jest raczej zmianą podejścia, a na tym również 
warto się skupić.
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Współtwórca obido. Z zawodu i zamiłowania 
programista (niestety już niepraktykujący) 

i menedżer. Od 18 lat zarządza projektami 
IT zarówno w dużych organizacjach, jak 

i w ramach własnych przedsięwzięć. W obido 
odpowiada za aspekty technologiczne.

Współtwórca obido. Architekt i urbanista, 
od 15 lat związany z marketingiem inwestycji 
mieszkaniowych. W pracy zawodowej skupia 

się na nowych technologiach, które poprawiają 
komunikację między deweloperami i ich klientami. 

W wolnych chwilach projektuje budynki „w realu”.

›  MOJA SUPERMOC: niepohamowanie w szyderze i upartości.

›  DOM CZY MIESZKANIE: dom.

›  RYNEK PIERWOTNY CZY WTÓRNY: pierwotny, ale w obido ;) 

›  PO PRACY ZAJMUJĘ SIĘ: serowarstwem.

›  MOJA SUPERMOC: znajdowanie nieoczywistych 
rozwiązań.

›  DOM CZY MIESZKANIE: najpierw mieszkanie, potem dom.

›  RYNEK PIERWOTNY CZY WTÓRNY: pierwotny.

›  PO PRACY ZAJMUJĘ SIĘ: projektowaniem.

Paweł Gniadkowski

Marian Bruliński

O AUTORZE

O AUTORZE

Head of obido technology 

Head of Primary Market Operations w obido

› Co obido robi w zakresie nowych technologii już 
teraz i jakie macie plany na przyszłość?

P.G.: Planów mamy bardzo dużo. Wszystkie opierają się 
w zasadzie na tym, że chcemy w lepszym stopniu dopa-
sowywać nieruchomości do klienta. Po pierwsze: chce-
my skrócić ścieżkę klienta –  jeśli klient zakłada u nas 
konto, chcielibyśmy jak najszybciej wiedzieć, jaki dom 
lub mieszkanie jest dla niego idealne. I rzeczywiście – 
stosowane przez nas algorytmy wskazują (analizując 
w tej chwili około stu kryteriów), która nieruchomość 
sprosta oczekiwaniom danego klienta. Będziemy tę 
funkcjonalność rozbudowywać po to, by to dopasowa-
nie było jeszcze sprawniejsze i bardziej precyzyjne. 

Drugi obszar, na którym się skupiamy, to dostarczanie 
deweloperom informacji na temat rynku i sposobów 

pozwalających ten rynek analizować. Chcemy dostar-
czyć im narzędzia analityczne (oparte również o sztucz-
ną inteligencję), które pokażą pełen obraz rynku, ale 
w skali ich pojedynczej inwestycji.

Trzeci priorytetowy dla nas obszar rozwoju to wzboga-
canie danych na temat klientów po to, by móc ich lepiej 
obsługiwać.

› Podsumowując rozmowę, można odnieść wrażenie, 
że to człowiek i jego przyzwyczajenia są dla Was prio-
rytetem, jeśli chodzi o prognozę zmian.

P.G., M.B.: Zdecydowanie tak. Człowiek tylko używa 
technologii, a nie na odwrót. I, miejmy nadzieję, nigdy 
się to nie zmieni. 

31



Lighthouse NR 1/4

Zgodnie z prawem
Najważniejsze informacje 
i zmiany w prawie dla 
branży nieruchomości

Czy od 1 stycznia 2022 roku będę musiał ograni-
czyć amortyzację mieszkania wykorzystywane-
go w prowadzonej działalności (w ramach spółki 
nieruchomościowej)? 

Może się tak stać. Wynika to z faktu, że jedną ze zmian 
Polskiego Ładu jest dodanie przepisu, który odnosi 
się do kosztów uzyskania przychodu w tzw. spółkach 
nieruchomościowych. Od 1 stycznia 2022 roku odpisy 
zaliczone do kosztów podatkowych, dotyczące nie-
ruchomości zaliczanych jako środki trwałe, nie będą 
mogły być w roku podatkowym wyższe niż dokonywane 
zgodnie z przepisami o rachunkowości.  Oznacza to, że 
jeśli Pana spółka dla celów bilansowych stosuje niższe 
stawki amortyzacji wykorzystywanych mieszkań niż dla 
celów podatkowych, wówczas koszty podatkowe w tym 
zakresie zostaną ograniczone, co może wpłynąć na 
zwiększenie podstawy opodatkowania. 

Według Ministerstwa Finansów powodem tej zmiany 
jest fakt, że zasady ustalania wysokości odpisów amor-
tyzacyjnych w przepisach o rachunkowości różnią się od 
zasad ustalania wysokości takich odpisów opartych na 
przepisach podatkowych.

O ile wzrosną stawki maksymalne podatku od nieru-
chomości w 2022 roku i co to w praktyce oznacza dla 
mnie jako pośrednika, jeśli prowadzę działalność we 
własnym mieszkaniu?

Na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów stawki 
maksymalne podatków i opłat lokalnych (w tym podatku 
od nieruchomości) wzrosną o około 3,6%. Przykładowo 
maksymalna stawka dla budynków mieszkalnych lub ich 
części w 2021 roku wynosiła 0,85 zł od 1 m2 powierzchni 
– w 2022 roku będzie wynosić 0,89 od 1 m2 powierzch-
ni. W przypadku, gdy pośrednik prowadzi działalność 
gospodarczą we własnym mieszkaniu, gmina w 2022 
roku może, w drodze decyzji, podnieść stawkę takiego 
podatku maksymalnie do kwoty 25,74 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej.

Warto też pamiętać, że wysokości stawek w gminie 
ustalane są przez radę gminy, natomiast wspomniane 
obwieszczenie określa górny limit tych stawek. 

Według jakich kryteriów tzw. ustawa „COVID” pozwoli 
radzie gminy decydować o zwolnieniu z podatku od nie-
ruchomości czy wydłużeniu terminu płatności rat po-
datku? Czy przepisy te dotyczą również pośredników?

Rady gmin mogą wprowadzić w drodze uchwały zwol-
nienie lub wydłużenie terminów płatności rat podatku 
od nieruchomości. Przepisy wskazują, że może dotyczyć 
to wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powo-
du COVID-19. Terminy rat podatku od nieruchomości, 
płatne w wybranych miesiącach 2021 roku, mogą zostać 
wydłużone do końca grudnia 2021 roku.

Podatek od nieruchomości płacą podmioty, które są 
m.in. właścicielami nieruchomości lub obiektów bu-
dowlanych oraz użytkownikami wieczystymi gruntów. 
Jeżeli pośrednik należy do tej grupy podmiotów oraz 
jeśli jego płynność finansowa uległa pogorszeniu z po-
wodu COVID-19, to wtedy zwolnienie lub wydłużenie 
terminu może również dotyczyć jego działalności. 

Słowniczek pojęć:
 ¢ amortyzacja podatkowa – amortyzacja 

uregulowana na gruncie prawa podatkowego. 
Jest to rozłożony w czasie koszt związany 
z sukcesywnym zużywaniem się środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych wykorzystywanych w działalności 
gospodarczej. Amortyzacji takiej podlegają 
m.in. budowle, budynki, maszyny, środki 
transportu oraz inne przedmioty, zwykle 
o przewidywanym okresie używania dłuższym 
niż rok, wykorzystywane na potrzeby 
prowadzonej działalności. 

 ¢ spółka nieruchomościowa – jest to każdy 
podmiot inny niż osoba fizyczna, którego 
w dniu rozpoczynającym działalność co 
najmniej 50% wartości rynkowej aktywów 
stanowi wartość rynkowa nieruchomości 
położonych na terenie Polski, a wartość 
rynkowa tych nieruchomości przekracza 
10 mln złotych. 

Autorka: Agata Pankiewicz
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Kim jest Twój klient?

Zobacz, czego  
szuka Twój klient 
i zoptymalizuj swoją 
sprzedaż

Znając swojego klienta i wiedząc, 
czego szuka, jesteś w stanie 
przedstawić mu doskonale 
dopasowaną ofertę. Jego 
preferencje można analizować 
dzięki danym Otodom, 
dotyczącym częstotliwości 
wyszukiwań w zależności 
od metrażu i przedziału 
cenowego. Dowiedz się, jak je 
interpretować – sprawdź, do 
jakiej grupy odbiorców trafia 
Twoja oferta, zweryfikuj cenę 
i przyspiesz sprzedaż.

miast w Polsce, jestem w stanie ocenić, jak wysokie 
jest zapotrzebowanie na określone nieruchomości 
w danym mieście. Dzięki temu wyciągam wniosek, 
które oferty są postrzegane jako „najgorętsze”, 
a na tej podstawie można zaplanować ideal-
ną nieruchomość w przypadku dewelopera lub 
maksymalnie skrócić czas potrzebny na sprzedaż 
w przypadku pośrednika.

Obserwując statystyki prowadzonych ofert, na 
pewno zastanawiasz się, dlaczego niektóre z nich 
są częściej wyświetlane, a niektóre zdecydowanie 
mniej – nawet w sytuacji, gdy ich ceny nie różnią się 
znacznie, a pozostałe warunki są wręcz identyczne. 
Oczywiście w dużej mierze wpływ na to ma sam wy-
gląd oferty – warto więc, by prezentowała się ona jak 
najlepiej. Przyjmijmy jednak, że mieszkania są takie 
same, znajdują się w tym samym budynku, a cenowo 
różnią się między sobą nieznacznie, np. o 1000 zł.

Kluczem „wstrzelenie się” 
w wyszukiwarkę

Posłużę się przykładem Gdańska, w którym pracu-
ję na co dzień. Analizując dane Otodom, zauwa-
żam, że w okresie od stycznia do listopada 2021 r. 

Zastanawiając się nad potrzebami moich klientów, 
z chęcią sięgam po twarde dane, np. analizując 
zapytania w wyszukiwarce portalu Otodom. Dzięki 
nim szybko mogę się dowiedzieć, czego szukają, 
jaki metraż jest najbardziej pożądany, jaki przedział 
cenowy interesuje ich najbardziej i jak zmieniają się 
trendy z roku na rok. Analizując dane z okresu od 
stycznia do listopada 2021 r. z sześciu największych ›
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najbardziej pożądaną ceną mieszkania jest kwota 
do 500 000 zł. Jeżeli przekroczę tę cenę choćby 
o 1000 zł, zaczynam trafiać do grupy poszukujących 
mieszkania do 550 000 zł, która jest mniejsza o 41% 
od grupy poszukujących mieszkania w maksymal-
nej cenie pół miliona zł. W związku z tym, jeżeli 
moje mieszkanie zostanie wystawione z ceną np. 
501 000 zł, liczba wyświetleń oferty może być 
mniejsza nawet o 41%, niż gdy wystawię je za równe 
500 000 zł. Idąc dalej, jeżeli chcę sprzedać nieru-
chomość w Gdańsku w cenie 701 000 zł, trafię do 
grupy poszukujących nieruchomość do 750 000 zł, 
gdzie zapytań jest aż o 51% mniej niż poszukujących 
nieruchomość do 700 000 zł.

Żeby tego uniknąć, warto zastanowić się nad np. 
osobną wyceną i sprzedażą wyposażenia czy (jeśli 
to możliwe) miejsca postojowego/garażu lub po 
prostu obniżeniem ceny tak, by „wstrzelić się” 
w najpopularniejsze wyszukiwania i dzięki temu 

trafić do największej grupy odbiorców. Przekłada 
się to oczywiście na liczbę prezentacji, a finalnie 
szybkość przeprowadzenia całej transakcji.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku poda-
wania metrażu sprzedawanej nieruchomości. 
Z danych wynika, że najczęściej poszukiwaną mini-
malną wielkością mieszkania jest 50 m2. W Gdańsku 
najczęściej poszukuje się mieszkań od 50 m2, od 
40  m2 i od 60 m2 w cenie do 500 000, do 400 
000-450 000 i do 600 000 zł.

Według danych z największych polskich miast, 
absolutnym numerem jeden poszukujących są 
mieszkania o powierzchni od 50 m2:

 ¢ w Gdańsku, Krakowie i Warszawie: w cenie 
do 500 000 zł

 ¢ w Poznaniu i Wrocławiu: w cenie do 400 000 zł
 ¢ w Łodzi: w cenie do 250 000 zł. 
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Żródło danych: Otodom, styczeń-listopad 2021 r.

POPULARNE CENY W GDAŃSKU
Cena mieszkania na sprzedaż (tys. zł) do

25m2 30m2 35m2 38m2 40m2 45m2 50m2 55m2 60m2 65m2 70m2 75m2 80m2 90m2 100m2 100+

Żródło danych: Otodom, styczeń-listopad 2021 r.

POPULARNE METRAŻE W GDAŃSKU
Powierzchnia mieszkania na sprzedaż (m2) od
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Od 2011 r. spełnia marzenia klientów, prowadząc 
proces sprzedaży lub zakupu ich nieruchomości. 

Samodzielnie sprzedaje kilkadziesiąt nieruchomości 
rocznie, głównie z segmentu premium w Trójmieście. 

Przez ponad 7 lat zarządzał zespołem agentów, który 
przeprowadził w tym czasie kilka tysięcy transakcji.

›  MOJA SUPERMOC: zawsze trafiam w dziesiątkę.

›  DOM CZY MIESZKANIE: dom z dużym garażem.

›  RYNEK PIERWOTNY CZY WTÓRNY: wtórny.

›  PO PRACY ZAJMUJĘ SIĘ: podróżowaniem 
z najbliższymi.

Sebastian Wielgus

O AUTORZE

Whitewood Nieruchomości – Gdańsk

Zrozum swoich klientów dzięki segmentacji

Część klientów przychodzi do biura sprzedaży 
z konkretnymi kryteriami poszukiwanego domu 
lub mieszkania, jak np. właśnie metraż czy przedział 
cenowy – od początku wiedzą, na czym najbardziej 
im zależy. Są jednak też takie osoby, które dopiero 
definiują preferencje w procesie poszukiwań wyma-
rzonego lokum. 

Poza podstawowymi, jak wiek czy motywacja do 
zmiany miejsca zamieszkania, ważne są również 
czynniki związane z cechami charakteru, stylem życia 
czy zainteresowaniami danej osoby. Te wszystkie po-
wiązane ze sobą płaszczyzny warto wziąć pod uwagę 
podczas kierowania swojej oferty do potencjalnych 
klientów. Jak do tego podejść z głową? Na ratunek 
przychodzi segmentacja.

Segmentacja klientów opisuje proces identyfikacji 
grup klientów firmy, którzy są podobni pod wzglę-
dem jednej lub większej liczby określonych cech. 

Celem tej kategoryzacji jest optymalizacja działań 
dla każdej grupy – tak, aby poszczególni klienci 
otrzymywali dopasowane komunikaty, a firma mogła 
maksymalizować zysk z podejmowanych aktywności 
marketingowych i sprzedażowych.

Segmentacja to konieczność, bo choć każdy klient 
jest inny, można wyróżnić grupy podobne w swo-
ich celach, aspiracjach czy potrzebach. Im bardziej 
dopasowane komunikaty będziemy do nich kierować, 
tym większa szansa na pozytywne doświadczenia 
i satysfakcję klientów, co przekłada się bezpośrednio 
na wzrost wartości dla Twojej firmy.

Katarzyna  
Łachajczak

Matylda  
Szmukier

CX Specialist Otodom

Product Research 
Manager, Real Estate,  
OLX Group

KOMENTARZ EKSPERTÓW

Więcej o segmentacji 
klientów przeczytasz tutaj: 

›
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Raz jeszcze o 
szczęściu 
Wywiad 
z Charles’em 
Montgomerym
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W poprzednim numerze 
„Lighthouse” mówiliśmy o szczęściu 
oraz między innymi o tym, jak 
wpływa ono w praktyczny sposób 
na sprzedaż. Dziś pogłębiamy 
temat i pokazujemy, że szczęście 
zwyczajnie się opłaca! Zapytaliśmy, 
co o szczęśliwych miastach 
sądzi światowy ekspert – Charles 
Montgomery, kanadyjski pisarz, 
urbanista i aktywista miejski oraz 
jeden z najbardziej cenionych 
na świecie ekspertów w zakresie 
rozwoju miast. Opowiada on 
chociażby o tym, jak na sprzedaży 
szczęścia możemy zyskać wszyscy.

› Czym jest szczęśliwe miasto?

C.M.: To miasto, które zapewnia mieszkańcom 
komfortowe warunki do życia. Dba o ich zdrowie, 
bezpieczeństwo, poczucie szczęścia i budowanie 
więzi międzyludzkich. To koncept pozwalający na 
utrzymanie równowagi w mieście i mądre wykorzy-
stywanie gruntów. Wbrew pozorom to nie wysokie 
PKB, ale jakość życia i poziom zadowolenia z niego 
sprawiają, że miasto jest szczęśliwe.

› Jak zatem można zburzyć to szczęście? Jak mia-
sta stają się nieszczęśliwe?

C.M.: W dużej mierze przyczyniają się do tego 
niewłaściwe rodzaje suburbanizacji. Miasta rozbu-
dowują przedmieścia, co powoduje korki, smog, 
mniejszą dostępność usług, większe wydatki na 
infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną czy 
transport. Dużym błędem jest też tworzenie całych 
dzielnic o tylko jednej funkcji – na przykład stref 
przemysłowych. To miejsca zatrudnienia setek 
ludzi. Oni wszyscy muszą dojechać do pracy, gdzie 
często nie ma komunikacji miejskiej. Spędzają 
nawet ponad godzinę dziennie w samochodach, 
przyczyniają się do powstawania korków i zanie-
czyszczenia powietrza. O wiele lepiej byłoby, gdyby 
miejsca pracy były zlokalizowane bliżej osiedli 
mieszkaniowych, a wszędzie udałoby dojść pieszo 
lub dojechać rowerem.

› Jaki jest Pana przepis na uzdrowienie naszych miast?

C.M.: Należy łączyć mieszkania, usługi, biura, handel, 
rozrywkę i przestrzenie publiczne tak, aby budynki 
były wykorzystywane przez cały czas. Sposobem na 
to są inwestycje typu mixed-use. Duże znaczenie 
mają otwarte place, ogrody społeczne i miejsca, 
w których ludzie się gromadzą i spędzają razem 
czas. To poprawia poczucie bezpieczeństwa i za-
dowolenia mieszkańców. Należy także przyjrzeć 
się transportowi publicznemu. Jeśli dla wszystkich 
mieszkańców będzie odpowiednio dostępny, będą 
mogli zrezygnować z samochodów. Musimy także 
zapewnić dobrze zaprojektowane ścieżki rowerowe. 
Kiedy ludzie zauważą, że poruszając się rowerem czy 
autobusem, oszczędzają pieniądze i czas oraz mogą 
dostać się w każde miejsce, porzucą samochody.

› Szczęście to dość subiektywne odczucie. Czy ist-
nieje uniwersalny sposób pozwalający sprawdzić, 
czy dane miejsce jest „szczęśliwsze” od drugiego?

C.M.: Oczywiście, że jest to subiektywne. Trzeba roz-
mawiać z mieszkańcami i pytać ich o to, na czym im 
zależy w życiu. A potem sprawdzić, czy miasto te po-
trzeby zaspokaja. Prawdopodobnie mało ludzi odpo-
wie, że zależy im na dojeżdżaniu autobusem (śmiech). 
Ale powiedzą za to, że chcą mieć czas na kolację 
z rodziną czy pójście na siłownię. A to już są konkret-
ne, namacalne potrzeby. Wybierając podróż do domu 
autobusem w mieście, w którym komunikacja miejska 
działa sprawnie, faktycznie zyskują ten czas.

› Szczęśliwe przestrzenie to nie tylko architektura, 
ale i ludzie. Jaka jest rola mieszkańców w tworze-
niu szczęśliwych miast?

C.M.: Ogromna. To przecież ludzie korzystają z tych 
przestrzeni. Przede wszystkim to mieszkańcy 
muszą mówić o swoich potrzebach i negocjować 
je z władzami. Mieszkańcy podejmują codziennie 
różnorodne decyzje – pojechać do pracy samocho-
dem czy rowerem, pójść na spacer do parku czy 
obejrzeć serial w domu, wreszcie – kupić dom na 
przedmieściach czy mieszkanie w pobliżu centrum?

› Kto jeszcze ma wpływ na zadowolenie z miejsca, 
w którym żyjemy?

C.M.: Na pewno władza, biznes, ale i aktywiści. 
Każdy powinien być włączony w proces planowania 
miast. Warunkiem, by stworzyć szczęśliwe miasto, 

›

INSPIRACJE ZE ŚWIATA
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są przede wszystkim ludzie, którzy zrozumieją, że 
nie można sukcesu miast utożsamiać z wysokim 
PKB, ale z poczuciem zadowolenia i komfortu życia 
mieszkańców, z relacjami, które można tworzyć. 
Zmiana musi zajść w sposobie pojmowania miast 
i ich roli w kształtowaniu społeczeństwa. Ludzie 
nie myślą o miastach w kontekście budynków, ale 
w odniesieniu do ludzi, których tam spotykają.

› Jakie pomysły i rozwiązania zaskoczyły Pana 
w przestrzeni miejskiej w kontekście szczęścia?

C.M.: Dobrym przykładem dbania o szczęście miesz-
kańców są tzw. parki kieszonkowe czy zielone skwe-
ry. Nie zajmują one dużo przestrzeni, a dają możli-
wość przyjemnego spędzenia czasu i relaksu. Ludzie 
wykorzystują ten trend na różne sposoby: tworząc 
ogólnodostępne szklarnie miejskie, ogrody, które 
mogą wspólnie pielęgnować.

› Co deweloperzy mogą zrobić, by uszczęśliwić na-
szą przestrzeń?

C.M.: Na pewno nie mogą tworzyć osiedli zamknię-
tych. Dobrym pomysłem jest tworzenie kameralnych 
inwestycji, które są bezpieczniejsze. W nich miesz-
kańcy znają się i mają ze sobą relacje. Należy także 
zapewnić w pobliżu różne funkcje: miejsca pracy, ga-
stronomię, sklepy, rozrywkę i przestrzeń publiczną.

› Czy deweloper może skorzystać na tworzeniu 
tzw. szczęśliwych inwestycji?

C.M.: Oczywiście! Jeśli będziemy projektować 
zgodnie z ideą miast 15-minutowych, ludzie nie 
będą potrzebowali dwóch samochodów w rodzinie. 
Tworzenie miejsc parkingowych nie będzie proble-
mem, bo większość będzie wybierać komunikację 
miejską czy rower. Ludzie naprawdę chcą mieszkać 
w bezpiecznych miejscach. Trzeba tylko zapewnić 
ku temu odpowiednie warunki...

› Deweloperzy mogą skorzystać z wiedzy o szczę-
ściu. A co z agentami nieruchomości? Czy także 
im ta wiedza może przynieść korzyść?

C.M.: Tak – mogą chociażby wskazać kupującym te 
aspekty, które sprawiają, że w danym miejscu żyje się 
lepiej. Mogą bardziej analitycznie patrzeć na lokaliza-
cję, widząc w niej nie tylko sklepy, szkoły i parki, ale ży-
cie społeczne i realną oszczędność czasu. Oczywiście 
to od decyzji kupującego zależy, czy będzie w danym 
miejscu szczęśliwy, jednak agent nieruchomości 
może pomóc w wyborze, znaleźć takie mieszkanie, 
które odpowiada indywidualnej definicji szczęścia.

Aby poprawić komunikację i zmniejszyć liczbę 
samochodów wjeżdżających do centrum, a tym 
samym ograniczyć korki i smog, Miasto Poznań 
wprowadziło jako jeden z elementów swojej poli-
tyki, parkingi Park&Ride (Parkuj i Jedź). Realizacja 
tej idei ma zachęcać mieszkańców do łączenia 
różnych środków transportu i zwiększać wykorzy-
stanie komunikacji publicznej dzięki opcji zaparko-
wania samochodu w pobliżu przystanków czy stacji 
kolejowych. Jest to praktyczna oferta dla osób, 
które dojeżdżają do miasta z innych miejscowości 
lub z obszarów peryferyjnych aglomeracji.

Taryfa Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu 
zachęca do łączenia przejazdów samochodem i ko-
munikacją miejską – dzięki biletowi okresowemu 
na elektronicznej karcie aglomeracyjnej z parkin-
gów Park&Ride można korzystać bezpłatnie. 

W Poznaniu obecnie funkcjonują cztery parkingi 
Parkuj i Jedź. Pierwszy i najbardziej popularny 
został uruchomiony w lutym 2018 r. przy przystan-
ku PST Szymanowskiego. Zostawiając tam auto, 
można się przesiąść na linie na trasie Poznańskiego 
Szybkiego Tramwaju i np. w 10-11 minut dojechać 
do centrum. W marcu bieżącego roku zostały 
oddane do użytku kolejne trzy takie obiekty: przy 
ulicach Biskupińskiej, św. Michała oraz przy rondzie 
Starołęka, z których największą popularnością 
cieszy się parking przy ul. św. Michała. Planowane 
jest powstanie kolejnych tego typu obiektów – 
tym razem na Górczynie oraz na Junikowie przy 
stacji kolejowej.

Dyrektor Zarządu 
Transportu Miejskiego 
w Poznaniu 

Jan 
Gosiewski

KOMENTARZ EKSPERTA

38



› Pańska książka „Happy City” ma już niemal 10 lat. 
Czy przez ten czas coś się w niej zdezaktualizo-
wało? Gdyby mógł Pan do niej dopisać kolejny 
rozdział, czego by dotyczył?

C.M.: Przeciwnie – dziś jeszcze bardziej wierzę w jej 
sens i przyszłość takiego myślenia o miastach. 
Kolejny rozdział być może dotyczyłby tego, jak 
pandemia zmieniła miasta. Być może zająłbym się te-
matem dostępności cenowej mieszkań, bo od tego 
czasu zebraliśmy naprawdę dużo danych liczbowych.

› Kilkakrotnie odwiedzał Pan Polskę. Czy nasze 
miasta są coraz szczęśliwsze?

C.M.: Jest lepiej, ale przed Polską długa droga. 
Wciąż widzę zamknięte osiedla, które wzmac-
niają tylko podziały społeczeństwa. Transport 
publiczny wymaga poprawy, co potwierdzają moi 
znajomi z Polski. Rośnie popularność budynków 
typu mixed-use, ale wciąż deweloperzy i urbaniści 
muszą zapewnić większą różnorodność. Cieszę się 
jednak, że coraz więcej osób rozumie ideę szczę-
śliwych miast i zwraca uwagę nie tylko na samą 
architekturę, ale jej funkcjonalność.

› W jakich miastach był Pan najszczęśliwszy? Dlaczego?

C.M.: Jestem szczęśliwy w mieście, w którym żyję – 
w Vancouver – bo mam tu wiele okazji do interakcji 

z ludźmi. To jest dla mnie kluczowe. Doceniam też 
to, że wszędzie mogę dostać się bez samocho-
du. Nie posiadam go – korzystam z transportu 
publicznego, z roweru, chodzę też pieszo. Będąc 
w innych miastach, również zwracam uwagę na to, 
czy wszystko, czego potrzebuję, jest w niedalekiej 
odległości – bez konieczności używania samocho-
du. Ważne jest dla mnie też to, czy miasto ma prze-
strzenie publiczne, w których można się spotykać, 
poznawać, nawiązywać relacje. Będąc gdzieś jako 
turysta, chciałbym poznać mieszkańców i dowie-
dzieć się czegoś od nich, a nie z przewodników 
czy internetu. Ale jeśli miasto nie stworzy okazji ku 
takiemu spotkaniu, stracę tę szansę.

› Jaka jest przyszłość miast? Czy faktycznie poszu-
kiwanie szczęścia będzie w nich kluczowe?

C.M.: Zdecydowanie ludzie – zdrowi, zadowoleni 
i mający czas dla siebie. To właśnie oni napędzają 
gospodarkę, są kreatywni i innowacyjni, dzięki cze-
mu miasta stają się jeszcze szczęśliwsze. Z pewno-
ścią będziemy poszukiwać szczęścia na różnorodne 
sposoby. Przyszłość to miasta bez samochodów lub 
z ich znikomą liczbą. To projektowanie miast 15-mi-
nutowych, gdzie wszystkie potrzeby można zaspo-
koić niedaleko domu. Wierzę, że jest to możliwe. 

W swojej cenionej na całym świecie książce „Happy City, Transforming Our Lives 
Through Urban Design” bada zależność pomiędzy projektowaniem urbanistycznym 
i wyłaniającą się nauką o szczęściu. Współpracując z partnerami, takimi jak Muzeum 
Guggenheima, samorządy lokalne i budowniczowie miast w Kanadzie, USA, Meksyku, 
Nowej Zelandii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Charles i jego zespół projektują 
społeczności, które maksymalizują zdrowie, szczęście i integrację społeczną. Charles 
jest członkiem rady Szczęśliwych Miast w ramach Sieci Zrównoważonego Rozwoju 
Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Charles  
Montgomery

INSPIRACJE ZE ŚWIATA

Wielokrotnie nagradzany autor, urbanista i lider 
transformacyjnych eksperymentów, badań 
i interwencji na rzecz dobrobytu w miastach.
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Świeże dane
Ogłoszenie, które sprzedaje –  
jak je stworzyć?
Ogłoszenie nieruchomości to pierwszy kontakt klienta 
z ofertą, pierwszy krok do potencjalnej transakcji 
i początek budowania relacji. To, jak jest zbudowane, 
w dużej mierze zadecyduje, czy poszukujący sięgnie 
po telefon, czy wróci do przeglądania listy z ofertami. 
Doskonal sztukę komunikacji i zobacz, na co zwracać 
uwagę, tworząc skuteczne ogłoszenia na podstawie 
danych o użytkownikach serwisu Otodom.

Jak czytać wykresy?

Parametry z punktu 1 w każdym z wykresów przyjmują 
wartość 100. Kolejne punkty (od 2 do 4) pokazują, o ile 
więcej w ujęciu procentowym, w porównaniu do warto-
ści z punktu 1, przypada średnio odpowiedzi na ogłosze-
nie lub wyświetleń ogłoszenia. 
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Na podstawie danych o ogłoszeniach opubliko-
wanych na Otodom w III kwartale 2021 r. można 
wyszczególnić kilka czynników, które zwiększają 
ich zasięg. Ogłoszenia z podaną nazwą ulicy miały 
wyższą średnią liczbę wyświetleń o 11% w przy-
padku mieszkań na sprzedaż i o 21% w przypadku 
mieszkań na wynajem. Otrzymywały również więcej 
odpowiedzi, odpowiednio o 23% i ponad 36%. 
Drugim ważnym czynnikiem dla tych ogłoszeń była 
liczba wypełnionych dodatkowych charakterystyk 
ogłoszenia – im więcej, tym lepiej. Nie tylko oszczę-
dza to czas oglądającemu i rozwiewa jego wąt-
pliwości, ale ma również większą szansę obejrzeć 
ofertę dzięki wyszukiwaniu z założonym filtrem, np. 
balkon, ogród, winda czy wiek budynku.

Jak wyglądały ogłoszenia z największą 
ilością wyświetleń?

W kategorii mieszkań na sprzedaż trzy najczęściej 
wyświetlane oferty, oprócz informacji o dokładnej 
lokalizacji (co najmniej nazwa ulicy, na której znaj-
duje się nieruchomość) i podstawowych parame-
trach, jak metraż, liczba pokoi, cena i cena za metr 
kwadratowy, mają uzupełnione ponad 10 innych 
cech. Są to między innymi: typ, materiał, wiek i licz-
ba pięter budynku, a także piętro, na którym znaj-
duje się nieruchomość. W ofertach tych znajdziemy 
również informację o typie własności, ogrzewaniu, 
ochronie i piwnicy. 

W sekcji z dodatkowymi informacjami nie zabrakło 
również informacji o tym, czy mieszkanie jest gotowe 
do wprowadzenia oraz czy znajdują się w nim takie 
sprzęty, jak pralka, piekarnik, lodówka czy zmywarka. 
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Senior Data Analyst w OLX Group, absolwentka Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie. W Otodom zajmuje 

się data journalismem, czyli rozpowszechnianiem 
informacji na temat rynku nieruchomości w Polsce 

opartych na rzetelnych danych.

› MOJA SUPERMOC: umysł ścisło-humanistyczny.

› DOM CZY MIESZKANIE: na razie mieszkanie, 
później dom.

› RYNEK PIERWOTNY CZY WTÓRNY: raczej wtórny.

› PO PRACY ZAJMUJĘ SIĘ: analizą strategiczną 
i teorią gier w świecie planszówkowym.

Karolina Klimaszewska

O AUTORCE

Dwa z tych ogłoszeń oferowały obsługę zdalną. Opisy 
ogłoszeń nie były przesadnie długie i mieściły się 
w objętości 1500 znaków, a do oferty z największą 
liczbą odsłon dołączono ponad 10 zdjęć.

W przypadku mieszkań na wynajem podane zostały 
także dodatkowe koszty wchodzące w skład ceny 
najmu, jak opłaty za media. Dwa z trzech najpopu-
larniejszych ogłoszeń miały również informację 
o balkonie.

Ogłoszenie domu na sprzedaż z rekordową liczbą 
odsłon zawierało prawie 30 cech, dwa kolejne – po-
nad 20. Wśród uzupełnionych parametrów, oprócz 
tych pokrywających się z kategorią mieszkań, jak 
liczba pokoi, pięter czy mediach, znalazła się mię-
dzy innymi informacja o typie zabudowy (bliźniak, 
wolnostojący), drodze dojazdowej (utwardzona, 
asfaltowa), ogrodzeniu czy o stanie wykończenia. 
Nie zabrakło także sekcji o nachyleniu dachu, jego 
pokryciu i użytkowaniu poddasza, a także o okolicz-
nej naturze (las, jezioro) czy położeniu domu (wieś, 
pod miastem).

Bądź precyzyjny, czyli jak stworzyć sku-
teczne ogłoszenie:

1. Upewnij się, że kategoria (dom/mieszkanie), 
typ transakcji (sprzedaż/wynajem) oraz rynek 
(wtórny/pierwotny) są poprawnie wypełnione. 
Użytkownicy poszukujący nieruchomości na 
Otodom muszą wybrać dwa pierwsze parametry.

2. Podaj dokładną lokalizację nieruchomości – 
oferty z informacją o nazwie ulicy, na której 
znajduje się lokal, mają wyższą średnią liczbę 
wyświetleń i odpowiedzi.

3. Dodaj dobrej jakości zdjęcia – celuj w co 
najmniej 8 fotografii, które pokazują wszystkie 
pomieszczenia nieruchomości.

4. Uzupełnij ogłoszenie o cechy. Zwróć uwagę na: 
piętro, typ i wiek budynku, własność, wysokość 
czynszu, stan nieruchomości, a także dodatkowe 
udogodnienia, jak: winda, balkon, piwnica lub 
komórka lokatorska.

5. Opisz rozkład i metraż poszczególnych 
pomieszczeń, a także liczbę pięter w przypadku 
nieruchomości wielopoziomowych.

6. Uwzględnij stan wykończenia i ostatnie remonty, 
wymieniając w ogłoszeniu te najważniejsze  
(np. instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
elektrycznej czy centralnego ogrzewania).

7. W przypadku ogłoszeń na wynajem pamiętaj 
o uwzględnieniu całkowitego kosztu 
użytkowania mieszkania. 

8. Dodaj informację o pobliskich punktach 
usługowych, handlowych, zielonych skwerach 
czy parkach oraz komunikacji publicznej lub 
pobliskich drogach szybkiego ruchu. 

9. Stawiaj na jakość, a nie na ilość – najlepiej sprawdzi 
się ogłoszenie o objętości do 1500 znaków. 

Senior Data Analyst w OLX Group
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Profesjonalne 
narzędzia dla agentów 
nieruchomości

Agent PRO to długoterminowy projekt 
Otodom, którego nadrzędnym celem jest 
wyznaczanie standardów i najlepszych 
praktyk w zawodzie agenta nieruchomości 
oraz dostarczanie realnych narzędzi 
Agent PRO, które staną się synonimem 
profesjonalnego agenta.

44



BONUS OTODOM

Niemal 3 na 4 badanych oczekuje, 
że agent nieruchomości będzie 
wykorzystywał nowe technologie, 
by jak najlepiej odpowiedzieć 
na potrzeby swoich klientów*. 
Aby to umożliwić i jednocześnie 
wciąż podnosić jakość usług 
w branży, powstał projekt Agent 
PRO. Chcemy dać agentom 
dostęp do wszystkiego, co 
buduje ich eksperckość, 
przyciąga klientów i pozwala 
dobrze zarabiać. Wspólne 
działania Otodom oraz agentów 
zagwarantują profesjonalizację 
branży i wyznaczenie najwyższych 
standardów. 

Aby realnie wpływać na branżę i poprawę jakości 
usług w obsłudze nieruchomości, Otodom pro-
ponuje agentom rozwiązania, z których powinni 
korzystać, by pokazać, że są profesjonalistami - 
Agentami PRO, dającymi klientom realną korzyść, 
taką jak oszczędność czasu, pewność decyzji, 
korzystniejsze warunki transakcji czy ograniczenie  
formalności i papierologii. Poznaj narzędzia, które 
to umożliwiają! 

Wirtualne Spacery - prezentuj nierucho-
mości online

Wirtualne spacery to łatwe w obsłudze narzędzie 
umożliwiające zaprezentowanie nieruchomo-
ści w efektowny i wygodny sposób. Ogłoszenia 
z Wirtualnymi Spacerami są atrakcyjniejsze dla 
poszukujących nieruchomości. To doskonały sposób, 
by wyróżnić ofertę i zainteresować klienta „tu i teraz”, 
bez konieczności umawiania się na spotkanie na żywo. 
Aplikacja mobilna z opcją chatu, pozwala w czasie 
rzeczywistym odpowiadać na wszelkie pytania klienta. 
Wirtualny Spacer umożliwia 
obsługę klienta na najwyż-
szym poziomie - jak wynika 
z badań, aż 73% klientów 
chce z niego skorzystać. 

Zeskanuj  
i dowiedz się więcej: 

Wirtualny Remont - uwolnij potencjał 
nieruchomości

Wirtualny Remont pozwala zaprezentować odmie-
nione i stylowe wnętrze, bez konieczności przepro-
wadzania generalnego remontu. Do wyboru jest aż 
5 różnych stylów wykończenia wnętrz: Berlin, Paryż, 
Amsterdam, Oslo i Londyn. W każdej nierucho-
mości ukryty jest potencjał, który może okazać się 
decydujący dla kupującego. Mało kto potrafi sobie 
wyobrazić, jak nieruchomość może wyglądać po 
remoncie, a rolą profesjonalnego agenta jest poka-
zanie tego potencjału. Wirtualny Remont umożliwia 
to w prosty sposób, a jego wsparcie w obrocie 
nieruchomościami jest 
nieocenione - aż 66% osób 
z chęcią by z niego sko-
rzystało, by mieć pewność 
wyboru.

Zeskanuj  
i dowiedz się więcej: 

Certyfikat Najemcy - zadbaj o  bezpie-
czeństwo wynajmu

Certyfikat Najemcy to nowatorskie narzędzie, które 
pozwala szybko i efektywnie zweryfikować osoby 
chcące wynająć mieszkanie. To gwarancja bezpie-
czeństwa, a przy okazji ograniczenie  formalności 
do minimum: z Certyfikatem Najemcy potwier-
dzisz tożsamość najemcy, sprawdzisz jego historię 
kredytową, a także zweryfikujesz, czy zarobki będą 
wystarczające na spłatę zobowiązań. A zrobisz to 
nawet w 3 minuty! Tyle właśnie trwa najkrótsza 
z dostępnych opcji weryfi-
kacji. To jedno z najbardziej 
cenionych przez klientów 
narzędzi: aż 72% osób 
chciałoby z takiej możliwo-
ści skorzystać.  

Zeskanuj  
i dowiedz się więcej:  

Mapa cen transakcji - szybko 
i wiarygodnie ustalaj realną wartość 
nieruchomości 

Mapa cen transakcji to baza ponad 5 milionów cen 
transakcji, co czyni ją  pewnym i wiarygodnym źró-
dłem informacji o cenach na rynku nieruchomości. 

›
*Badanie „Wizerunek pośrednika nieruchomości” przeprowadzone 
przez agencję badawczą IQS na zlecenie Otodom, październik 2021 45
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Co ważne, Mapa zawiera informacje z aktów no-
tarialnych sprzedaży gruntów, mieszkań, domów 
oraz lokali użytkowych. To bezcenna wiedza, która 
pozwala szybko i wiarygodnie ustalić wartość 
nieruchomości, dostarczając silnych argumentów 
w negocjacjach cenowych 
z klientami czy przy wyce-
nach nieruchomości. Nic 
dziwnego, że aż 71% klien-
tów  chce korzystać z Mapy 
cen transakcji. 

Zeskanuj  
i dowiedz się więcej  

Wsparcie prawne LEX NONSTOP -  
doradzaj w aspektach prawnych

LEX NONSTOP to narzędzie online, które zapew-
nia dostęp do wsparcia prawnego przez całą 
dobę, 7 dni w tygodniu, a odpowiedzi na zapy-
tanie można się spodziewać w ciągu 24 godzin. 
Wsparcia udziela ponad 200 prawników specja-
lizujących się w różnych dziedzinach polskiego 
prawa, m.in.: nieruchomości, prawa cywilnego 
czy dotyczącego ochrony praw konsumentów. 
Dzięki takiemu wsparciu można szybko i rzetelnie 
udzielać klientom porad prawnych i tym samym 

budować swój profesjo-
nalny wizerunek. To narzę-
dzie, z którego skorzystało-
by 66% klientów. 

Zeskanuj  
i dowiedz się więcej 

Elektroniczny podpis kwalifikowany 
- sfinalizuj transakcję jeszcze łatwiej 
i szybciej

W dzisiejszej rzeczywistości klienci oczekują 
możliwości zawierania umów na odległość. Rolą 
profesjonalistów jest zapewnienie klientom takich 
udogodnień, jak np. Elektroniczny podpis kwalifi-
kowany. Dzięki temu zarówno agent, jak i klient zy-
skują możliwość bezpiecz-
nego podpisywania umów 
bez wychodzenia z domu, 
z dowolnego miejsca na 
świecie. Aż 60% klientów 
wyraża chęć skorzystania 
z e-podpisu.

Więcej: 

Chcesz wiedzieć, jak skutecznie używać narzędzi 
Agenta PRO, a także zaktualizować swoją wiedzę 
z branży nieruchomości? Już wkrótce ruszają 
zapisy na szkolenia Agent PRO! Wraz z ekspertami 
Otodom oraz praktykami z branży stworzyliśmy 
cykl szkoleń, dzięki którym zdobędziesz aktual-
ną wiedzę z zakresu sprzedaży i obsługi klienta, 
a także poznasz najnowsze narzędzia niezbędne 
w pracy agenta. 

Szkolenia Agent PRO
Już wkrótce rusza cykl szkoleń, który 
jest stworzony dla Ciebie, jeśli:

 ¢ Potrzebujesz uporządkowania 
i zaktualizowania swojej wiedzy,

 ¢ Chcesz dowiedzieć się, jak 
możesz sprzedawać skuteczniej,

 ¢ Marzysz o eksperckiej dawce 
wiedzy, która pomoże Ci 
intensywnie się rozwijać jako 
profesjonalista w branży.

ZAPISZ SIĘ NA DARMOWE 
SZKOLENIA Z EKSPERTAMI 
I BĄDŹ PRO!

Cykl szkoleń Agent PRO rusza  
już w styczniu!
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BONUS OTODOM

Od 10 lat pracuje w działach marketingu takich 
marek jak Allegro, YES, Lisner, a obecnie Otodom. 

Wierzy w rozwój – zarówno ten zawodowy, jak 
i osobisty. W związku z tym spełnia się jako 

dyplomowany Coach, wspierając osoby, które 
potrzebują zmiany. 

Copywriter z powołania. Od dziewięciu lat wspiera 
marki dobrym słowem, pomaga opowiadać 

historie, które nie pozostają obojętnymi, a content 
to jej królestwo. W języku ceni poprawność 

i nietypowe skojarzenia, a zeugma to jej oręż.

› MOJA SUPERMOC: ciekawość świata. Kocham ludzi, 
podróże i inspirujące rozmowy. 

› DOM CZY MIESZKANIE: dom w środku lasu, na działce 
pachnącej mchem i świerkiem.

› RYNEK PIERWOTNY CZY WTÓRNY: oba. W każdym z nich tkwi 
potencjał. 

› PO PRACY ZAJMUJĘ SIĘ: medytacją, jogą, gotowaniem azjatyckich 
dań, pochłanianiem książek i zabawą z moim 5-letnim synkiem.

› MOJA SUPERMOC: copyfighterskie oko do slów.

› DOM CZY MIESZKANIE: dom z ogrodem i wielkimi oknami.

› RYNEK PIERWOTNY CZY WTÓRNY: obojętnie, byle czuć 
się u siebie.

› PO PRACY ZAJMUJĘ SIĘ: byciem psią i ludzką matką na 
dwa etaty i podlewaniem moich 150 (a może już 180?) roślin. 

Aleksandra Czekaj

Marta Buzalska

O AUTORCE

O AUTORCE

Współpracując na co 
dzień z agentami nie-
ruchomości i zbierając 

dane na temat klientów, doskonale wiemy nie tylko, 
jakie są oczekiwania branży, ale także jak je zaspoko-
ić. Dziś klienci są dużo bardziej świadomi własnych 
potrzeb, ale mają również większe wymagania wobec 
agentów - chcą mieć pewność, że zapłacenie pro-
wizji będzie opłacalne. Dobry agent nieruchomości 

powinien więc jasno wskazać korzyści, jakie płyną 
z jego usług. Tutaj konieczne są twarde fakty i liczby. 
Dzięki badaniom wiemy, które narzędzia online są 
najcenniejsze w oczach klienta, ile czasu i pieniędzy 
potrafią zaoszczędzić, a także że dają pewność w pod-
jęciu decyzji, co dla agenta oznacza szybko i sprawnie 
przeprowadzoną transakcję. Ta wiedza bezpośrednio 
przekłada się na naszą ofertę i powstanie takich inicja-
tyw jak projekt Agent PRO.

Łukasz Domański
Regional Sales Coordinator Otodom

KOMENTARZ EKSPERTA

Community Expert Otodom

Content Marketing & PR Specialist Otodom
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Nowe standardy 
w branży

O konkursie  
Lider Nieruchomości 2021

Czy można zmieniać branżę nieruchomości 
na lepsze bez inspirujących przykładów 
i wyzwań? Kiedy w 2018 r. stworzyliśmy 
konkurs Lider Nieruchomości Otodom, od 
razu wiedzieliśmy, że jego rola musi wyjść 
daleko poza efektowną, medialną rozrywkę. 
Konkurs stał się kluczowym elementem 
w długofalowej misji całego Otodom i ważną 
wskazówką dla polskich agencji.

Lider Nieruchomości Otodom to pierwszy, a zarazem jedyny tego 
rodzaju konkurs w branży nieruchomości w Polsce. Jego celem 
jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych agencji działających 
w naszym kraju (po jednej z każdego województwa oraz jednej 
w kategorii ogólnopolskiej), a co za tym idzie – promocja dobrych 
praktyk, które stosują. Dzięki temu możemy nie tylko kształtować 
pozytywny społeczny wizerunek agentów, ale też wesprzeć profe-
sjonalizację rynku nieruchomości i kształtować przyszłość branży.
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Na czym nam zależy? Na nieustannym podnosze-
niu jakości usług, rzetelnej edukacji, popularyza-
cji nowoczesnych, skutecznych technologii oraz 
budowaniu świadomości, kim jest agent nierucho-
mości i jaką wartość daje współpraca z nim. W tym 
roku wraz z laureatami po raz pierwszy zainicjujemy 
stworzenie Katalogu Dobrych Praktyk, który będzie 
stanowił rodzaj drogowskazu dla całej branży, wes-
prze profesjonalizację działań agentów oraz nie-
ustanne podnoszenie jakości świadczonych usług.

Nagrody dla zwycięzców

Tegoroczni Liderzy zyskają nie tylko okazję do pro-
mocji swojego biura, wsparcie w kreowaniu marki 
własnej oraz potwierdzenie w oczach klientów, że 
ich usługi są najwyższej jakości. Czekają na nich 
również nagrody dodatkowe:

 ¢ zestaw świadczeń PR: publikacje w szeroko 
zasięgowych mediach: biznesowych, 
nieruchomościowych, lifestylowych;

 ¢ zaproszenie do udziału w tworzeniu unikalnego 
Katalogu Dobrych Praktyk: zostanie on 
wypracowany warsztatowo metodą design 
thinking we współpracy z przedstawicielami 
rynku nieruchomości, a następnie wydrukowany 
i rozdystrybuowany w formie prestiżowego 
materiału m.in. dla mediów branżowych. 
W Katalogu zawrzemy kluczowe zasady, które 
będą stanowiły rodzaj drogowskazu dla 
całej branży. Publikacja będzie niezbędnym 
narzędziem dla agencji, które chcą podnosić 
jakość świadczonych usług, oraz istotnym 
krokiem w stronę profesjonalizacji branży;

 ¢ statuetkę, certyfikat oraz zestaw materiałów 
graficznych: będą mogły zostać wykorzystane 
do promocji własnej laureatów, np. w mediach 
społecznościowych;

 ¢ zaproszenie do udziału w uroczystej gali 
wręczenia nagród, która odbędzie się w marcu 
2022 r. w studiu TVN: wydarzenie emitowane 
będzie m.in. na kanale YouTube oraz profilu TVN 
na Facebooku;

 ¢ dla zwycięzcy w kategorii ogólnopolskiej 
nagroda dodatkowa – udział w programie TVN 
,,Co za tydzień”.

Ważne zmiany w tegorocznej edycji

Wzięliśmy pod uwagę głosy dotychczasowych 
uczestników konkursu i wprowadziliśmy kilka zmian 
na poszczególnych etapach konkursu, których 
celem jest zapewnienie jeszcze większej transpa-
rentności i jasności kryteriów oceny.

BONUS OTODOM

›

Otrzymaliśmy tytuł Lidera Nieruchomości 2020 
roku, co było dla mnie ogromnym i bardzo miłym 
zaskoczeniem. Zdawałem sobie sprawę z tego, że 
jesteśmy w czołówce najlepszych firm w wo-
jewództwie zachodniopomorskim, ale nigdy 
nie sądziłem, że zostaniemy wybrani jako nr 1, 
wyprzedając firmy, które kilkanaście lat temu 
były dla mnie wzorem dobrze prosperującego 
biura nieruchomości. To wyróżnienie przyjąłem 
z ogromną satysfakcją. 

Nieprzypadkowo kilkanaście lat temu nazwałem 
firmę Elite Nieruchomości. Zawsze miałem na-
dzieję, że staniemy się kiedyś w regionie wiodą-
cym biurem nieruchomości i udało się to osią-
gnąć. Zwycięstwo przyniosło nie tylko jeszcze 
większą rozpoznawalność marki, ale wręcz umoc-
niło ją na rynku lokalnym. Dało mi oraz całemu 
zespołowi ogromną wiarę w siebie i przekonanie, 
że dobrze wykonujemy swoją pracę. Przyznanie 
tytułu Lidera Nieruchomości zmotywowało nas 
do jeszcze większego rozwoju i podnoszenia 
kwalifikacji – nieustannie szkolimy się i uczymy 
nowych technologii.

Jestem przekonany, że wszelkiego rodzaju tytuły 
czy certyfikaty, rozpoznawalne zarówno w branży, 
jak poza nią, są ważne dla budowania swojej 
marki. Potwierdzają one naszą wiarygodność 
i utwierdzają klientów w przekonaniu, że mają do 
czynienia z profesjonalistami. 

Dla mnie bycie liderem jest jak bycie kapitanem 
drużyny sportowej. Trzeba wykazać się pracowi-
tością, wytrwałością, konsekwencją i nieustannie 
rozwijać swoje umiejętności. Trzeba wierzyć 
w siebie i w swoją markę, ale żaden sukces nie 
będzie możliwy bez rewelacyjnego zespołu ludzi, 
którzy wykonują swoją pracę z pasją. 

Pamiętaj, Liderze – to Ty musisz zarazić swój ze-
spół pasją, niczym kapitan drużyny sportowej!

Krzysztof  
Makowski

Elite Nieruchomości – 
laureat konkursu Lider 
Nieruchomości 2020

KOMENTARZ EKSPERTA
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W formularzu zgłoszeniowym dodaliśmy pytania 
otwarte, które pomogą poznać podejście kandyda-
tów do ich pracy oraz sprawdzić, czym wyróżniają 
się na tle konkurencji. 

W II etapie konkursu dopracowaliśmy zasady 
oceny. Bazujemy na twardych danych ilościowych 
i szczegółowych danych jakościowych pobranych 
z serwisu Otodom. Oceniamy:

 ¢ liczbę ogłoszeń,
 ¢ zasięg dostarczany poszczególnym 

ogłoszeniom,
 ¢ średnią liczbę odsłon ogłoszenia,
 ¢ przestrzeganie regulaminu serwisu, 
 ¢ techniczną jakość zdjęć zamieszczanych 

w ogłoszeniach pod kątem jasności i ostrości,
 ¢ przejrzystość opisów (odsetek wyróżników 

tekstu, liczbę użytych słów i akapitów),
 ¢ unikalność tytułów ogłoszeń,
 ¢ informacje dodatkowe: odsetek dodanych do 

ogłoszeń Wirtualnych Spacerów / Wirtualnych 
Remontów / wideo, zamieszczenie zdjęcia 
pośrednika, dodanie możliwości obsługi zdalnej.

Na podstawie wyżej wymienionych danych 
i w oparciu o algorytm opracowany przez 

specjalistów z agencji badawczej IQS przeliczone 
zostaną wskaźniki, które pozwolą utworzyć ranking 
biur. Najlepsze agencje przejdą do trzeciego etapu, 
jakim jest badanie Mystery Shopper.

W Otodom odpowiada m.in. za wsparcie marketingowe 
zespołu Secondary Market i komunikację marketingową 

do rynku agencyjnego. Jest również koordynatorką 
projektu Lider Nieruchomości i zadba o to, by aktywności 
marketingowe z nim związane pomogły promować dobre 

praktyki w zawodzie, a tym samym kształtować pozytywny 
wizerunek agentów oraz wspierać profesjonalizację 

rynku nieruchomości.

›  MOJA SUPERMOC: zwinna adaptacja do 
wszelkich zmian.

›  DOM CZY MIESZKANIE: na razie mieszkanie.

›  RYNEK PIERWOTNY CZY WTÓRNY: bez 
znaczenia, byle z dużym ogródkiem.

›  PO PRACY ZAJMUJĘ SIĘ: wyszukiwaniem 
promocji na bilety lotnicze i planowaniem 
kolejnych podróży.

Anna 
Michałkiewicz

O AUTORCE

Senior Marketing Specialist Otodom

Harmonogram konkursu
Zbieranie zgłoszeń trwało do 31 grudnia 
2021 r. Dziękujemy serdecznie wszystkim 
biurom, które zgłosiły się do tegorocznej 
edycji! Przed nami kolejne etapy:

 ¢ etap II (2-20.01): IQS analizuje dane 
jakościowe i ilościowe,

 ¢ etap III (1-22.02): 5 najlepszych biur 
z każdego województwa oraz wszystkie 
biura z rankingu ogólnopolskiego zostają 
poddane badaniu techniką Mystery 
Shopper,

 ¢ gala finałowa (II połowa marca): 
poznajemy zwycięzców tegorocznej 
edycji podczas uroczystego wręczenia 
nagród w studiu TVN.
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Kto zdobędzie tytuł  
Lidera Nieruchomości  
Otodom 2021?

Bądź na bieżąco i śledź nas na:

Grupa Akademia Rozwoju Agenta

Otodom

Otodom

@otodom

Z kim będziemy wyznaczać nowe standardy 
dla rynku i promować najlepsze praktyki 
w zawodzie agenta nieruchomości?

Tego dowiecie się już w marcu 2022, 
podczas uroczystej gali finałowej, której 
głównym organizatorem jest telewizja TVN.

W tej edycji konkursu wraz z laureatami 
zainicjujemy powstanie Katalogu Dobrych 
Praktyk, który będzie drogowskazem 
wyznaczającym kierunki rozwoju branży.
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„Kiedy stawiałam swoje pierwsze 
kroki w branży, wydawało mi się, 
że idę do pracy, w której będę 
sprzedawać nieruchomości. To 
było w 2008 roku, kiedy w kwestii 
wypracowania wysokich standardów 
sprzedaży nieruchomości jeszcze 
wiele było do zrobienia. To były 
czasy bardzo lakonicznych ogłoszeń, 
brzydkich zdjęć, otwartych umów, 
„minimalistycznych” (mówiąc 
delikatnie) opisów. Być może 
pomyślisz sobie, że wciąż tak jest, 
jednak uwierz mi, że standard obsługi 
zdecydowanie się podniósł.”

Marta Baczewska-Golik
założycielka agencji Ruszamy Nieruchomości, 
patronka czwartego numeru Lighthouse


