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AI NEVOIE DE UN PLAN?

   Chiar daca pana in prezent ai mai vandut sau nu
o proprietate, cu siguranta te-ai gandit care este
cea mai buna modalitate astfel incat tot procesul
sa fie mai usor si, cu siguranta ai cautat de
fiecare data cele mai bune solutii. 

Noi, in cadrul NSI, am pus laolalta cele mai
eficiente idei care sa te ajute sa iei decizia
potrivita, atunci cand vrei sa vinzi o proprietate.
Acest ghid are scopul de a te ajuta sa planifici
toti pasii atunci cand vrei sa vinzi o proprietate.
Daca vei decide sa faci acest lucru alaturi de un
consultant imobiliar, echipa NSI este pregatita sa
te asiste, fiind cea mai inovativa si puternica
echipa de marketing din segmentul real estate in
Romania. 

Cand lucrezi cu un consultant NSI intri in contact 
 cu o echipa entuziasta si profesionista, gata sa
parcurga alaturi de tine toate provocarile care vor
aparea pana la finalitatea unei tranzactii.



Motivul exact pentru care te-ai decis sa vinzi

Bugetarea pregatirilor necesare pentru vanzare

Selectatea unui consultant imobiliar 

Pregatirea proprietatii pentru listare 

Perioada de promovare

Oferte

Vanzarea proprietatii 

Entitati implicate in procesul de vanzare
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agenda iti permite sa te ocupi de acest proces, astfel incat sa
poti maximiza efectele lui;
daca poti elibera proprietatea in perioada in care ea este
promovata catre potentialii cumparatori;
Daca poti pregati singur proprietatea pentru vanzare sau ai
nevoie de suport; 
Daca ai suficiente informatii cu privire la dinamica acestui
segment de real estate si daca poti stabili un pret de
tranzactionare lichid, in conditiile de timp propuse. 

   Decizia de a vinde porneste intotdeauna dintr-o nevoie a ta, sau
a familiei. Fie ca ai nevoie de o proprietate mai mare sau realizezi
o investitie in imobiliare, este important sa stabilesti de la bun
inceput de ce vrei sa vinzi. Este o intrebare simpla, dar care
genereaza un intreg proces complex datorita detaliilor de care
trebuie sa tii cont si care influenteaza modalitatea in care vei
valorifica proprietatea ta. 

Odata clarificat de ce ai decis sa vinzi trebuie sa te gandesti
daca:

   Ofertele de proprietati abunda si in acelasi timp exista
suficienta cerere din partea clientilor. Cu siguranta proprietatea ta
are ceva special devreme ce tu ai ales-o atunci cand ai decis sa o
exploatezi, iar daca vei alege sa faci pasul mai departe in
tranzactionare, alaturi de echipa NSI, un consultant dedicat va
analiza impreuna cu tine care sunt cele mai bune solutii pentru a
atinge scopul vanzarii proprietatii. Consilierea inainte de a incepe
procesul de promovare si vanzare este foarte importanta,
devreme ce vei decide daca proprietatea va avea un pret corect si,
in acelasi mod, in cat timp va fi valorificata.
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impozitul in acest moment este de 3% pentru sumele ce
depasesc 450.000 LEI ca valoare de tranzactionare si se
platesc in momentul vanzarii;
documentatia proprietatii - daca acesta nu este la zi, sau daca
ai facut modificari pe parcursul perioadei de exploatatare,
aceste documente sunt necesare sa fie actualizate si validate
de ANCPI (Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate
Imobiliara). Refacerea documentatiei presupune, pe langa
posibile autorizatii/expertize, o estimare de timp pana la
finalizarea ei dar si un cost pe care va trebui sa il iei in calcul;
bugetul de reparatii - poate ca te gandesti ca daca pleci din
proprietate nu mai este necesar sa le realizezi, insa in cele mai
multe cazuri reducerea de pret a proprietatii la vanzare este
mult mai mare decat valoarea lucrarilor;
bugetul alocat pentru marketing - fie ca vei alege sa lucrezi cu
un consultant imobiliar sau vei decide sa te ocupi singur te tot
procesul, vei avea nevoie de un buget semnificativ de
marketing. Poate proprietatea ta este speciala insa piata
imobiliara de astazi este competitiva, iar costurile de marketing
au crescut accelerat de la o luna la alta.
costuri operationale - de la schimb valutar, analiza asupra TVA,
pana la transferul de fonduri in functie de tipologia de
tranzactie realizata sunt elemente pe care trebuie sa le iei in
considerare.

   Chiar daca tu esti cel care solicita in segmentul imobiliar o suma
de bani, trebuie sa stii ca este important sa planifici si sa aloci un
buget pentru acest proces, ce poate impacta stabilirea pretului
proprietatii tale:

  Acestea sunt costurile minime pentru care trebuie sa te pregatesti,
atunci cand decizi sa vinzi o proprietate.
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care este timpul pe care programul tau il poate aloca acestui
proces, astfel incat rezultatele sa fie maximizate;
cat de mult vrei sa fii implicat in acest proces si cat va dura;
stiu pe cineva care imi poate recomanda sau cunosc o
companie imobiliare de incredere?;
am suficiente informatii cu privire la dinamica pietei imobiliare
si modalitatea in care proprietatea mea poate fi adusa in
atentia unui potential comparator?

   Chiar daca pana in prezent nu ai colaborat cu un consultant
imobiliar, sau daca ai avut o experienta neplacuta, abordarea unei
companii imobiliare poate fi un topic asupra caruia sa opinezi.
   Nu toate proprietatile trazactionate sunt realizate prin intermediul
consultantilor imobiliari, insa trebuie sa stii ca acestia au
experienta si modalitati de lucru diferite, astfel este important ca
procesul de selectie sa fie unul al carui rezultat sa iti confere
increderea ca toate elementele delegate de tine, in acest proces,
sunt atinse cu profesionalism si dedicare.
   Raspunsul de a alege sau nu o companie imobiliara poate veni
mai clar dupa ce te gandesti la urmatoarele aspecte:

   Daca decid ca o companie imobiliara este solutia pentru mine,
este nesesar sa aflu de la consultantii acesteia cata experienta au
si cate tranzactii similare au realizat, daca au vandut proprietati in
zona in care eu vreau sa vand, cum vor promova proprietatea mea,
cum se desfasoara vizionarile si care este rata lor de succes si
cum au negociat tranzactii similare.
   Atunci cand semnezi un contract de colaborare trebuie sa iei in
calcul valoarea comisionului care trebuie sa fie in concordanta cu
bugetul alocat de tine, cu timpul alocat si agreat asupra valorificarii
proprietatii, cum va fi promovata proprietatea si care dintre
consultantii imobiliari se va ocupa de procesul de vanzare.
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   Cu siguranta proprietatea ta are ceva special si acest aspect vor
vrea sa il observe si potentialii cumparatori. Modalitatea in care
pregatesti proprietatea pentru a fi listata, te poate ajuta sa
maximizezi valoarea de tranzactionare si sa diminuezi timpul de
listare.

   Daca sunt necesare reparatii, iar bugetul tau permite efectuarea
lor, este indicat sa le realizezi. In cazul in care nu ai posibilitatea sa
faci aceasta actiune incearca pe cat posibil sa improspatezi si sa
lasi in proprietate elemente neutre care pot ajuta un cumparator 
 sa-si formeze mai usor o opinie asupra utilizarii spatiului. In cazul
in care finisajele proprietatii pe care vrei sa o vinzi nu sunt la
nivelul dorit de cumparatori in prezent, recomandarea noastra este
de a le schimba si de a mobila proprietatea, cel putin la standard
mediu, intr-o maniera cel putin minimalista. Legat de curatenie
acesta trebuie sa fie impecabila, astfel incat impactul persoanei
care va calca pragul proprietatii tale sa fie pozitiv. 

   Daca vei lucra cu NSI, echipa noastra te va ghida in acest proces,
va identifica modificarile potrivite pentru proprietate, iar aceasta va
fi pregatitita pentru generarea elementelor de marketing, atat
fotografii cat si video, in cea mai buna varianta a sa astfel incat sa
devina atractiva pentru tipologia ei de cumparator.
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mentinerea imaginii promovate;
organizarea vizionarilor in functie de programul clientilor (in
mare parte din cazuri programul clientilor este total atipic
programului tau normal);
organizarea de vizionari tip open house;
mentinerea unui climat neutru in casa, ceea ce il poate face pe
client sa se regasesca mai usor;
este deja cunoscut faptul ca vizionarile fara proprietar in
locuinta, sunt mult mai eficiente si ofera clientului posibilitatea
de a se exprima mai liber, iar feedback-ul este mult mai rapid.

    Este important sa stii ca dupa ce ai pregatit proprietatea pentru
listare este ideal ca aceasta sa fie conservata in acest stadiu pana
la tranzactionare, pana la urma este ceea ce clientul vede si
accepta sa cumpere. 

   Cel mai important moment in procesul de vanzare este atunci
cand cumparatorul alege o proprietate prezentata prin poze sau
video si decide vizitarea ei, in acest pas asteptarile lui sunt ca
realitatea sa fie conform materialelor de marketing, iar astfel
proprietatea sa fie validata de el. 

   Daca zona de bugetare si timpul estimat de tranzactionare au
fost realizate corect, recomandarea noastra este sa iei in calcul
varianta de relocare temporara. 

   Principalele avantajele ale unei proprietati pregatite pentru
vizionare sunt:

Fii in contact cu noi                         www.nsi.ro / office@nsi.ro                      Ghidul vanzatorului



   In cadrul NSI analizam saptamanal activitatile realizate pentru
fiecare proprietate in parte si ajustam, daca este necesar,
elementele de marketing ale proprietatilor.

   Inainte de a programa vizionarea unei proprietati ne asiguram in
profunzime daca este proprietatea potrivita pentru persoanele
interesate, iar in momentul in care vizionam proprietatea tot
focusul nostru este de a afla daca acesta corespunde cerintelor
clientului. Daca in timpul vizionarii identificam elemente ce pot fi
integrate intr-o tranzactie, acestea sunt comunicate proprietarului
pentru a decide acceptarea lor sau nu.

  Asa cum spuneam orice proprietate are ceva special, iar expertiza
noastra este aceea de a aduce in fata clientilor unicitatea unei
proprietati.
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  Odata inceputa promovarea, ofertele pot aparea din primele
minute pana la cateva luni sau chiar ani, dar daca proprietatea este
pozitionata corect acesta ar trebui sa declanseze o reactie pozitiva
in prima luna de promovare.

  Indiferent de valoarea ofertei retine faptul ca fiecare dintre
acestea este importanta. Ofertele sub pretul listat te vor ajuta sa
validezi faptul ca pretul proprietatii nu este in zona de oportunitate
si totodata sunt un prim raspuns al pietei raportat la proprietatea
ta.

   Noi comunicam fiecare oferta primita, astfel incat sa ai
posibilitatea sa intelegi reactiile clientilor si sa iei decizii rapid.
Daca ai primit o oferta egala sau apropiata de pretul de lista nu
inseamna neaparat ca pretul este oportunistic ci poate semnifica
ca in acel moment al pietei proprietatea ta este cautata de o
anumita tipologie de client. Poti primi intr-un timp scurt mai multe
astfel de oferte similare, insa acesta nu inseamna neaparat ca vei
putea creste pretul de tranzactionare, ci doar ca poti selecta
tipologia de tranzactie mai apropiata de nevoia ta.

   Este foarte important sa ai o strategie clara asupra pretului si sa
stii cand sa faci pasul catre tranzactionare. 

   Fie ca vei primi oferte cu sumele transferabile imediat sau prin
creditare bancara, timpul de tranzactionare nu difera mult, asadar
decizia ta este mult mai usor de luat.
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documentele de proprietate in original (titlu de proprietate,
documentatie cadastrala, certificat energetic, etc.); 
documentele tale de identificare si cele de casatorie daca este
cazul; 
dovada platii integrale a impozitului si a utilitatilor;
acordul bancii in cazul in care este ipotecata proprietatea,
contul in care vor fi transferati banii. 

   Daca ai acceptat o oferta si esti pregatit de tranzactionare,
trebuie sa ai in vedere ca sunt cativa pasi de urmat ce au legatura
directa cu tine. Pentru perfectarea actelor notarul selectat va
solicita din partea ta in mod frecvent urmatoarele:

   Legat de contractul de vanzare cunparare, in general in piata
imobiliara din Romania este suficienta prezenta unui notar, insa
cum valorile de tranzactionare cresc devine o recomandare si
expertiza unui avocat specializat pentru a valida anumite clauze de
tranzactionare.
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Consultant imobiliar
Te va ghida in tot procesul de tranzactionare, va face
recomandarile necesare pentru a atinge scopul propus impreuna cu
tine si va face toate demersurile procesului de marketing si
vanzare, astfel incat sa identifice cumparatorul potrivit pentru
proprietatea ta.
 
Constructor
Fie ca vrei sa faci reparatii sau sa renovezi integral, vei avea nevoie
de un profesionist astfel incat modificarile aduse sa fie facute
rapid si conforme cu standardele impuse. 

Interior designer
Daca proprietatea ta este noua si nu a fost mobilata, este
recomandat sa faci aceasta operatiune cu un expert in domeniu,
actiune ceva avea un impact pozitiv in pretul final de
tranzactionare. 

Notar 
In general costurile sunt suportate de cumparatori, vanzatorului
revenindu-i doar costul cu impozitul daca se aplica si cel preliminar
semnarii unui act notarial cu verificarea documentelor si generarea
extraselor pentru validare. Scopul notarului este acela de a valida
prin perfectarea documentelor vointa celor doua parti implicate,
insa poate oferi si consultanta in acest sens.
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Avocat
Acesta te poate ajuta atat in procesul de analiza a documentelor de
proprietate cat si in redactarea sau validarea contractelor pe care
le vei semna. In functie de complexitatea tranzactiei sau a
actiunilor pregatitoare unui tranzactii imobiliare expertiza unui
avocat devine din recomandare o necesitate.

Daca documentele proprietatii sunt incomplete vei avea nevoie de
diverse aprobari sau validari din partea unor institutii de stat, iar in
acest caz poti poti apela la un specialist in domeniul respectiv.

In functie de necesitatile unei tranzactii, oricare dintre consultantii
nostri poate veni in intampinarea ta cu recomandari ale
persoanelor cu care acesta a colaborat cu succes in trecut.
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INOVAM PAS CU PAS
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