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Predstavenie spoločnosti 
 

Spoločnosť RoWe Services, spol. s r.o. je realitná kancelária špecializovaná na bratislavské nehnuteľnosti 
pôsobiaca na trhu od roku 2006. Dlhoročné praktické skúsenosti a dôkladnú znalosť realitného trhu a predajných 
techník pretavujeme do prvotriedneho realitného servisu, ktorý poskytujeme každému klientovi. 

Náš tím tvoria profesionálni realitní poradcovia, právnici a odborní konzultanti a preto poskytujeme komplexný 
realitný servis, ktorý Vám ušetriť čas, energiu a najmä peniaze. 
 
 

Predstavenie makléra 
 

Výber makléra je najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré musíte urobiť pri predaji nehnuteľnosti. Dovoľte, 
v krátkosti predstaviť makléra, ktorý vás bude sprevádzať celým priebehom predaja nehnuteľnosti. 

 

 
 

Roman WEIDINGER 
senior realitný agent 

tel. č. 0905477843 
 

Budatínska 1, Bratislava – Petržalka 
 

Referencie: 
Facebook Roman maklér 

Google RoWe Services 

 
Vie, že rozvíjať potenciál ľudských zdrojov po 

stránke profesionálnej aj ľudskej prináša vzájomný 

prospech. Tvorí koncept webstránok, CMR databázy, 

marketingu; analyzuje kategórie klientov, hľadá 

konkurenčné výhody a pridanú hodnotu pre klientka. 

Na všetko sa pozerá z dlhodobého pohľadu, 

neuznáva dočasné riešenia. Je bežec na dlhé trate. 

Neustále sa vzdeláva v komunikácii, zúčastňuje sa 

odborných seminárov a kaučingu. 

 

*** rodina, práca, labrador Kevin, abstinencia ako 

životný štýl :) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Klient 
 

Meno a priezvisko: 
Tel. č.: 
Email:    
Zmluvné obdobie:  
 
 

Nehnuteľnosť určená na predaj 
 

Popis domu:   
LV byt, č.     
LV pozemky, č:   
 
Lokalita:    
Rozloha:   viď znalecký posudok (treba ho urobiť dopredu!) 
 
Obytná plocha:  76,40 m2  + 4,32 m2 pivničná kobka 

Predpokladaná cena a m2cca: 1700 € - 2000 € 
 
 

Hodnotenie technické stavu a atraktivita nehnuteľnosti 
 
 
Por.č.  Hodnotenie časti nehnuteľnosti Hodnotenie Poznámka 
1. Steny a podlaha 1  
2. Elektroinštalácia 1  
3. Vykurovanie 1  
4. Okná 1  
5. Odvetrávanie 1  
6. Poloha z nehnuteľnosti 1  
7. Výhľad z nehnuteľnosti 1  
8. Parkovanie 1  
9 Optický internet 1  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Stratégia a obdobie predaja 
 
Štandardný predaj:   3 mesiace 
Typ zmluvného vzťahu:  výhradná zmluva (exkluzívna) 
Obhliadky nehnuteľnosti:  podľa potreby záujemcu (nehnuteľnosť voľná, neobývaná) 
 
 

Cieľová skupina zákazníka 
podrobná charakteristika  

 
 

Šedou farbou vyznačené časti dokumentu tvoria naše know how, ktoré odprezentujeme pri osobnom stretnutí. 
 

 Byt je určený pre klientov, ktorí oceňujú atraktívnu lokalitu v mestskej časti Stupava - novostavba 
 Predpokladaný vek kupujúceho bude od 25 rokov do 35 r. (podľa toho budeme cieliť reklamné kampane na 

Facebooku) 
 Kupujúci a jeho nákupne zvyklosti budú patriť do skupiny zákazníkov „prvé bývanie vo svojej vlastnej 

nehnuteľnosti, vyberačný“  
 Kampaň zameriame na: mladých ľudí, ktorí si hľadajú svoje prvé bývanie, podľa zvyklostí tejto cieľovej skupiny 

zamierime kampaň v digitálnych médiách 
 

 

Marketingová stratégia predaja nehnuteľnosti 
 

 
 

  Ponuková cena nehnuteľnosti 148.-000,- € – 134.000,- €, vrátane provízie 4% pre RK 
Navrhujeme v 1 etape predaja od 15.08.19 do 30.09.19 
(výpočet ceny: 76 x 1900, 4 x 900 = 148.000,- €) 
 

  Ponuková cena nehnuteľnosti 133.999,- €– 125.000,- €, vrátane provízie 3% pre RK 
Navrhujeme v 2 etape predaja od 01.10.19 do 31.11.19 
(výpočet ceny: 76 x 1700, 4 x 900 = 132.800,- €) 
 
 

  Zálohová platba pri podpise zmluvy: 500,- €, ktorá bude pokrývať náklady na reklamnú kampaň. V prípade 
úspešného predaja nehnuteľnosti sa uvedená suma odpočíta od celkovej dohodnutej provízie. V prípade 
neúspešného predaja uvedená suma je spotrebovaná na aktivity súvisiace s predajom nehnuteľnosti. 
 

  Platená  Inzercia na internete 
Vyberáme iba weby, ktoré sú navštevované. Dbáme na to, aby sa nehnuteľnosť neobjavila v internetových médiách, 
ktoré by ju devalvovali (napr. bazos.sk, bazar.sk a iné „ľudové“). 
 

  Platená Aktualizácia zákazky 
Dvakrát denne (know how: každý deň a v iný čas) aktualizujeme dátum uverejnenia / čas zákazky. Týmto úkonom 
zabezpečujeme aktuálnosť ponuky na realitných serveroch. 



 

 
 

 

  Platená Prioritná inzercia na webových stránkach 
Dôkladnou štatistikou výkonnosti realitného portálu zadávame TOPovanie a ZVYraznenie ponuky. Uvedený nástroj 
používame iba v dňoch a časoch kedy sú (jednotlivé) stránky najviac navštevované. Týmto úkonom zabezpečujeme, 
že sa zákazka objavuje vždy na prvej strane vo vyhľadávači.  
 
 

  Platená PPC kampaň na Google 
Keďže vieme, ako záujemcovia nehnuteľnosti v Google vyhľadávajú (napr.: dom na Čiernej vode, 1 byt v Petržalke 
a pod.) aj v tomto prípade zadáme podľa  Google Analytics a kľúčových slov prioritné zobrazovanie. Meranie 
a kontrolu zabezpečujeme 1x týždenne. Podľa výsledkov realizujeme zmeny v kľúčových slovách a v zadaní 
reklamnej kampane. 
 

  Platená kampaň na Facebook. 
Ponuku uverejnime na FB stránke Roman makér a  do organického vyhľadávania zadáme presné kritéria, podľa 
ktorých našou kampaňou oslovíme finálneho zákazníka (lokalita, vek, pohlavie, záujmy a iné). Uvedená stránka od 
svojho vzniku má 5900 liks čo predstavuje reálne číslo fanúšikov / klientov / sledovateľov činností osobného 
realitného makléra Romana Weidingera. 
 

  Reklamná kampaň na Youtube.com 
 

  Tretiu etapa predaja: spolupráca aj s inými realitnými kanceláriami v rámci nášho interného systému, kde si 
delíme províziu na polovicu, čiže predávajúci neplatí poplatky navyše, pričom o ponuku (produktu) sa delíme 
s ostatnými realitnými kanceláriami s ktorými kooperujem. 
 

  Email marketing z internej databázy (cca 22000 kontaktov) 
 

  Vytvorenie prezentácie a rozoslanie elektronickej pošty záujemcom o kúpu z monitoringu realít 
 

 
Celý popis rozsahu služieb je uvedený v Objednávke služby Predaj PRÉMIUM, č. VS: xxxx 
 

 Roman WEIDINGER / senior realitný agent 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 Férovo Vás informujeme; 
V rámci férovej komunikácie Vás informujeme o výhodách ale i nevýhodách Vašej nehnuteľnosti; 

Výhody: 

 absolútne centrum Stupavy, 
 tichá a atraktívna lokalita, skvelý výhľad 
 byt vymaľovaný, vyčistený a pripravený na predaj, 
 na byte nevziazne žiadne záložné právo ani existujúci nájomný vzťah /po podpise 

sprostredkovateľskej zmluvy vypovieme existujúci nájomný vzťah/, 
 atraktívna lokalita pre klientov, ktorí ocenia novostavbu v atraktívnej lokalite Stupava, 
 usadená novostavba, bez technických chýb, pri ktorej nehrozia žiadne prasknuté steny, posuv 

pôdy a pod., 
 lokalita bez stavebného ruchu, 
 nízky počet vlastníkov, nehnuteľnosť typu „mestská vila“, 
 byt veľmi dobre dispozične riešený (najmä samostatná kuchyňa, priľahlá špajza), 
 parkovacie státie, 

 

Nevýhody: 

 nevybudovaná prístupová cesta na pozemku k bytom, 
 nevybudované optické siete poskytovateľov internetu, 
 nevyznačené parkovacie boxu (státie typ „kto skôr príde – ten skôr zaparkuje“), 
 v blízkosti dva kostoly (možný strach z hlučnosti kostolného zvonu) 



 

 
 



 

 
 

 


