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Krok po kroku: 

 Stwórz landing page (LP) inwestycji• 

 Uruchom reklamy we wszystkich kanałach• 

 Zaprojektuj i automatyzuj e-maile• 

 Optymalizuj kampanie• 

 Konwertuj leady• 

 Sprzedawaj inwestycje • 

Poradnik, jak kompleksowo zaprojektować skuteczny lejek dla 

twojej inwestycji. Na wszystkich etapach. Do wdrożenia od zaraz.

Lejek konwersji to maksymalnie zautomatyzowany proces. 

W trakcie jego uruchomienia żonglujesz piłeczkami, czyli swoimi 

zasobami. Powinieneś mieć przygotowanych kilka wariantów, 

które w odpowiednim momencie wprowadzasz. Celem jest sprzedaż 

inwestycji w możliwie najkrótszym czasie.

A więc… startujemy !

Zbuduj LEJEK KONWERSJI
dla swojej inwestycji
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RynekPierwotny.pl

Największy i najskuteczniejszy portal nowych mieszkań i domów w Polsce. 
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Agencja Digital Marketingu i Sprzedaży

Copyright © DigitalBee 2021

Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie 

z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.  Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, 

o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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z jak najlepszej strony, aby maksymalnie wydobyć jej atuty. Im lepiej 

opiszemy inwestycję, tym większe zaufanie wzbudzimy w kliencie. 

Nie ma uniwersalnej recepty. Określ bardzo precyzyjnie, kim jest 

odbiorca inwestycji. Przygotuj sprzedażowy landing page. Dobrze 

opisz produkt na stronie internetowej. Inwestycję należy pokazać 

Na co należy zwrócić uwagę? 

Zrób burzę mózgów i opracuj dodatkowe „wabiki”, czyli lead 

magnety. Uruchomisz je w odpowiednim momencie.

Warto się postarać.

Pierwszy etap budowania lejka konwersji to działania przygoto-

wawcze. Im lepiej przygotujemy grunt, tym efektywniejszy będzie 

lejek konwersji. 

I. 
Przygotowanie

Kto kupi 
Twoją inwestycję? 

5
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Tworzenie buyer persony może wydawać się banalnie proste, jednak 

niewłaściwie przygotowana może wprowadzać Cię w błąd i zamiast 

pomóc, przeszkodzi w zdobywaniu nowych klientów i rozwoju 

biznesu.

Dobrze jest stworzyć kilka person, ponieważ klienci stanowią grupę 

różnorodnych odbiorców. Opisz zatem przynajmniej 3 różne typy. 

Będzie to punkt wyjścia do tworzenia komunikatów i reklam. 

7

Pomyśl przez chwilę o swoich klientach. Kto kupi Twoją inwestycję? 

To praca z wyobraźnią, która jest kluczowym elementem strategii. 

Gdyby w oparciu o ich cechy miała powstać postać filmowa, 

jaka by ona była?

 •  Mężczyzna czy kobieta? A może para lub małżeństwo? 

     Z dziećmi czy bez?

 •  W jakim wieku? Jakie mają wykształcenie?

 •  Gdzie mieszkają, skąd pochodzą?

 •  Czym kierują się podczas zakupów?

Buyer persona, czyli fikcyjne przedstawienie Twojego klienta 

idealnego, pomoże Ci lepiej zrozumieć tych prawdziwych. To punkt 

wyjścia do przygotowania skutecznej strategii komunikacji, która 

przekona ich do Ciebie. 

 •  Ile wynosi ich domowy budżet?

 •  Jakimi wartościami kierują się w życiu?

 •  Gdzie jest i jak wygląda jego/jej obecne mieszkanie/dom?

1.  
Opisz personę: GRAŻYNĘ i JANUSZA

BUYER PERSONA / PRZYKŁAD
Para 2 +1

Kasia i Piotrek, lat 32, mieszkają na Mokotowie. Mają 5 letnią córeczkę Zuzię. Piotrek ma stabilną pracę 
w Warszawie, Kasia rok temu wróciła do pracy na pół etatu. Do tej pory byli zadowoleni z mieszkania w bloku 
i myśleli o zakupie czegoś większego. Jednak podczas pandemii zdali sobie sprawę, że jednak blok to nie to. 
Home office, adaptacja salonu na biuro Piotra, brak przestrzeni, hałas i ciasnota - to było kropką nad i. 
Stwierdzili, że dom jest dla nich najlepszą opcją: przestrzeń, lepsze warunki do pracy, kawałek ogródka 
i odrobina świętego spokoju.

Obydwoje mają pracę zdalną, także dojazd do Warszawy nie będzie problemem. Rozglądają się za domem 
pod Warszawą, w ładnej okolicy z dobrą infrastrukturą. Zuzia pójdzie już niedługo do szkoły. W nowym 
domu mogliby zorganizować gabinet dla Piotrka oraz pokój dla kolejnego dziecka, które planują. Obydwoje 
są aktywni, więc dobrze, gdyby w okolicy był las, park, kluby sportowe i szkoły językowe. Kasia chciałaby 
nauczyć się hiszpańskiego :)

CASE STUDY
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Bez względu na to, czy jest to inwestycja z segmentu Premium 

czy Standard, profesjonalnie przygotowane materiały przekładają 

się na wyniki sprzedaży.

 

Nie zapominajmy, że odbiorcy „kupują oczami” - to stara, wręcz 

oczywista prawda, która sprawdza się również w tym przypadku. 

Strona internetowa inwestycji to w większości przypadków pierwszy 

kontakt klienta z inwestycją. A pierwsze wrażenie robi się tylko raz. 

Mało intuicyjna, nieestetyczna strona jest barierą w skuteczności 

lejka konwersji. Z takiej strony internauci szybko wychodzą, 

nie zostawiając kontaktu w postaci wypełnionego formularza.

Na podstawie setek przebadanych inwestycji stwierdzamy, 

że istnieje ścisła korelacja między poziomem graficznym i mery-

torycznym materiałów reklamowych (w tym LP) a dynamiką 

sprzedaży. 

9

 •  wyróżniająca grafika wydobywająca walory inwestycji,

Stwórz landing page inwestycji, który zbiera leady. To kluczowe 

narzędzie, od którego w dużym stopniu zależy skuteczność lejka 

konwersji. LP inwestycji to strona stworzona do zbierania danych 

przyszłych klientów. Jaka powinna być? Przyciągająca uwagę, 

podkreślająca walory inwestycji, wzywająca do działania (call to 

action), czyli do zostawienia kontaktu.

Kluczowe elementy LP:

 •  połączenie z CRM (może to być zwykły arkusz EXCEL) 

   z opcją aktualizacji dostępności lokali,

 •  mapka z lokalizacją inwestycji (mapa Google’a),

 •  opis otoczenia inwestycji (w wielu przypadkach to istotny 

  element),

 •  dobrze pokazane produkty: karty mieszkań, wizualizacje, 

  aranżacje 3D,

 •  możliwość pobrania pdf’a z rzutem mieszkania/domu,

 •  wirtualny spacer.

 •  widoczny formularz kontaktowy,

2. 
Przygotuj sprzedażową stronę WWW inwestycji

Opis mocnych stron inwestycji?
To kluczowe!
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     Lokalizacja pokazana w kontekście inwestycji: charakterystyczne •

  dla miasta punkty, jeśli występują w pobliżu, parki, zieleń, pano-

  rama miasta.

Pokazanie charakteru produktu powinno trafić w potrzeby nabyw-

ców i ich oczekiwania. Inaczej postrzegają mieszkanie rodziny, 

inaczej single, inaczej biznesmeni, inaczej inwestorzy. Wizualizacja 

jest jak obraz, który ma oddać atmosferę miejsca. Inaczej bowiem 

potraktujemy apartamentowiec z widokiem w centrum Warszawy, 

a inaczej dom z ogródkiem w podwarszawskiej miejscowości. 

W przypadku inwestycji budowanych w miejscach o rozwijającej się 

infrastrukturze dodatkowym atutem będzie pokazanie lokali usługo-

wych, jeśli takie zostały zaprojektowane na parterach.

Mamy duży wpływ na odbiór produktu przez klienta. Możemy 

stworzyć idylliczne miejsce z uroczymi domkami lub wieczorne 

przyjęcie na tarasie w supernowoczesnym apartamentowcu w Śród-

mieściu. Bardzo ważne jest przeanalizowanie marzeń przyszłych 

nabywców (buyer person).

11

Skupiamy się na mocnych punktach inwestycji:

Wybór ujęć zawsze determinuje architektura, projekt zieleni, 

lokalizacja i potrzeby nabywców, a także charakter inwestycji. 

Istotne jest czy sprzedajemy mieszkania, apartamenty, domy, 

kamienice, a może aparthotele, w jakiej lokalizacji i do jakiej grupy 

docelowej kierujemy sprzedaż.

 •  Architektura, elementy charakterystyczne: ujęcia zewnętrzne,  

  wewnętrzne dziedzińce, hole w częściach wspólnych, tarasy, 

  wizualizacja z aranżacją przykładowego mieszkania, a może 

  nocne ujęcie z lotu ptaka z panoramą miasta w tle lub rzeźba 

  przed inwestycją.

Jak pokazać inwestycję od najlepszej strony? 

Wizualizacje

Prezentacja oferty to jeden z kluczowych elementów LP. Pomocne 

tu będą wizualizacje, animacje, karty mieszkań i rzuty 3D, a także 

plan sytuacyjny (w przypadku większych założeń). Kiedy dysponu-

jemy większym budżetem, można się pokusić o filmy i wirtualne 

spacery.

Pamiętajmy - kluczowe zadanie landing page’a – to call to action. 
Zazwyczaj jest to formularz kontaktowy z zapytaniem 

o daną inwestycję, widoczny telefon do Działu Sprzedaży. 
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14

Estetyczny i czytelny graficzne plan pomaga klientowi zorientować 

się w inwestycji  i dokonać szybszego wyboru.

Animacje pozwalają obejrzeć inwestycję z wielu stron, mogą 

stanowić też dobry materiał do montażu ze zdjęciami filmowymi 

lokalizacji i otaczającej infrastruktury. 

Wirtualne spacery zapraszają do interakcji z inwestycją. W zależ-

ności od tego, ile kamer wybierzemy, przyszły mieszkaniec będzie 

mógł obejrzeć inwestycję z każdej strony, wejść do środka, zobaczyć 

części wspólne, wejść do przykładowego mieszkania, obejrzeć 

aranżacje i widok z okna.

Plan sytuacyjny w przypadku niektórych inwestycji, szczególnie 

domów lub wieloetapowych osiedli, pełni bardzo ważną rolę. 

Warto zadbać też o przygotowanie estetycznych, czytelnych kart 

mieszkań z oznaczeniami pomieszczeń tak, żeby nikt nie musiał 

tracić czasu na odszyfrowanie zawartych tam informacji.

13

Im lepiej i dokładniej 
pokażemy produkt, 

tym większe zbudujemy 
zaufanie u Klienta 

i tym szybciej go sprzedamy.

Pokazanie aranżacji mieszkań w 3D pozwala dodatkowo 
przedstawić przyszłemu klientowi potencjał nieruchomości.
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Ktoś może zapytać: jaki e-book? Spektrum jest bardzo szerokie. 

E-book może dotyczyć aranżacji wnętrz czy trendów w urządzaniu 

ogrodów. Do współpracy możemy zaprosić architekta, który będzie 

udzielał porad zainteresowanym klientom. Możliwości jest bardzo 

wiele. 

Na tym etapie badamy również nasze zasoby. Co realnie możemy 

wprowadzić w życie, a co wykluczyć.

15

 •  rzut mieszkania/domu- plik pdf do pobrania

Co może być lead magnetem w przypadku sprzedaży inwestycji?

 •  oferta cenowa

Lead magnet

Brzmi jak magiczne zaklęcie, a w rzeczywistości są to darmowe 

materiały, które użytkownicy mogą pobrać lub z których mogą 

skorzystać w zamian za podanie kilku informacji kontaktowych. 

 •  wydarzenie on-line, webinar

   bezpłatna konsultacja•

   poradnik czyli e-book •

Większość użytkowników internetu dobrze wie, że dane takie, jak: 

adres e-mail, imię, nazwisko, zajmowane stanowisko czy numer 

telefonu są dla firm na wagę złota. To dzięki nim firmy mogą profilo-

wać odbiorców swoich treści i budować relacje z zainteresowanymi, 

aby w końcu zachęcić ich do skorzystania z konkretnych usług czy 

do zakupienia oferowanych produktów.

   rabat lub specjalna okazja•

3. 
Co może być LEAD MAGNETEM dla Twojego Klienta? 

Stwórz kilka wersji

16

CASE STUDY

W e-booku podajemy wskazówki, jak przy pomocy dostępnych materiałów, takich jak: 

Wygoda, luz, feeria kolorów i wzorów. BOHO czerpie inspiracje z mody hipisowskiej i cyganerii artystycznej. 
To gorący trend tego lata. Puść wodze fantazji. Tu nie ma sztywnych reguł: 

 lub taras w niepowtarzalny sposób!

E-BOOK

beże, brązy łączą się z intensywnymi barwami. Można zestawiać różne formy i materiały. 

kwiaty, meble z odzysku, osłonki balkonowe czy akcesoria zaaranżować balkon

Jak urządzić balkon lub taras w stylu BOHO?

POBIERZ E-BOOK >
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18

Gdy mamy zdefiniowanych odbiorców, przygotowany landing page 

inwestycji oraz gotowe lead magnety, przystępujemy do kolejnego 

etapu. Wprawiamy machinę w ruch! Do dyspozycji mamy narzędzia 

płatne i darmowe. Cały wachlarz możliwości w zależności od rodzaju 

inwestycji i budżetu, jakim dysponujemy.

Ruch Bezpłatny: własna strona dewelopera, mailingi z własnych baz 

danych, social media.

•  Optymalizujemy kampanie i zmieniamy grafiki, kiedy jest taka 

 konieczność. Następnie analizujemy skuteczność kampanii 

 z poszczególnych kanałów.

•  To najbardziej dynamiczny etap Lejka. Generujemy maksymalnie 

 duży ruch, zgarniamy leady do lejka i analizujemy, z którego 

 kanału leady są najbardziej kaloryczne. 

Ruch Płatny: reklamy Google Ads, Facebook Ads, reklamy na 

portalach nieruchomości, outdoor czy mailingi z baz zewnętrznych

II.  
Wygeneruj ruch

Wprawiamy
machinę W RUCH!

17
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  procentów. Statystyki udowadniają, że reklamy zawierające tzw. 

  call to action są skuteczniejsze. Warto zatem pokazać klientom 

  jakiego rodzaju interakcji od nich oczekujemy: „Zadzwoń i umów 

  się na spotkanie” / „Zadzwoń i sprawdź dostępność mieszkań”.

 •  Zmodyfikuj adresy URL. To również ważny element przekazu. 

  W jego obrębie powinny znaleźć się słowa kluczowe – pamiętaj, 

  że im więcej ich w całej reklamie, tym lepsze jej dopasowanie 

  do wyników wyszukiwania. Ulokuj słowo kluczowe na początku 

  bądź na końcu adresu. To może zapewnić wyższy wskaźnik CTR.

19

 •  Opracuj dobre reklamy - to najtrudniejszy i kluczowy etap.  

  Odpowiednia grafika + content reklamy, które przyciągną „oko” 

  odbiorcy to połowa sukcesu. Spójrz na produkt z różnej pers-

  pektywy: walorów produktu i rozwiązania problemu odbiorcy. 

  W przypadku nieruchomości to bardzo wdzięczny temat: 

  spełniasz marzenia ludzi o pięknym mieszkaniu czy domu. 

Google Ads - to od nich zaczynamy, projektując reklamy inwestycji. 

Dużym plusem tego kanału dotarcia są elastyczność budżetowa 

i analityka pozwalająca na bieżącą optymalizację.

Nie będziemy się rozpisywać nad technicznymi aspektami ustawie-

nia reklam, gdyż większość deweloperów korzysta z usług firm zew-

nętrznych lub ma specjalistę, który ustawia i optymalizuje płatne 

reklamy. Jest to wiedza specjalistyczna, niemniej jednak osoby 

odpowiedzialne za sprzedaż powinny orientować się, na co zwracać 

uwagę w zaprojektowanych reklamach internetowych. 

Zwracamy uwagę na kilka ważnych aspektów:

 •  Google Ads teksty reklamowe powinny być krótkie, zwięzłe 

  i na temat! Unikajmy skrótów, nie bójmy się używać liczb czy 

 Zadbaj o stronę docelową. Spraw, by odpowiadała reklamowej 
  treści, ale i nie zawiodła pod kątem wizualnym. 

Odbiorcy natychmiast podejmują decyzję o pozostaniu na stronie. 
  Przeczytasz o tym więcej w sekcji o landing page’u.

1. 
Reklamy płatne Google Ads

20

CASE STUDY

PRZYKŁADOWA OFERTA NA KAMPANIĘ GOOGLE ADS

Oferta obejmuje:

 • Comiesięczne raporty Google Data Studio

 • Integrację kont Google Ads i Google Analytics
 • Konfigurację śledzenia konwersji (przykładowo: kliknięcia w numer telefonu, kliknięcia w mail, 
  wysłanie formularza, przejście na zakładkę /kontakt)

 • Opiekę specjalisty Google Ads

 • Tworzenie rozbudowanych list remarketingowych 
  (wykorzystywanych do reklam w sieci reklamowej oraz wyszukiwania)

 • Analitykę i Optymalizację kampanii pod kątem maksymalizacji liczby konwersji

 • Przygotowanie strategii kampanii w Google Ads
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Nie przepłacaj za źle dobrane miejsca wyświetlenia reklamy. 

Bez automatu. Ci, którzy choć raz ustawiali reklamę na FB, wiedzą, 

o co chodzi. Nie rekomendujemy automatycznych miejsc docelowych. 

Miejsca docelowe, w których wyświetlane są reklamy facebookowe, 

nie są sobie równe. Niektóre z nich mają lepsze współczynniki 

konwersji i będą konwertować lepiej w zależności od typu reklamy 

i odbiorców. Ustawiając automatyczne miejsce docelowe reklam 

jest więcej niż pewne, że kampania nie przyniesie zamierzonych 

rezultatów.

22

CASE STUDY

21

Niskie wyniki to mała 
skuteczność reklam. 

Takie reklamy należy 
optymalizować. 

Profesjonalne prowadzenie Facebooka i reklam 
na tej platformie wymaga pogłębionej analizy i cierpliwości,

 dlatego reklamy ustawiają specjaliści od FB Ads. 

Ważnym elementem 
weryfikacji kampanii 
FB Ads jest współczynnik 
klikalności CTR. 

Reklama domów pod Warszawą kierowana do rodzin 2+1

Wzmocnienie ostatniego etapu sprzedaży inwestycji
Podkreślony w komunikacie termin odbioru mieszkania przed wakacjami

Cel: 

Kreacja: 
Wizualizacja inwestycji + elementy graficzne: 

klucze, rodzina w ogrodzie korzystająca z uroków letniej aury

Efekt kampanii: 
Wzrost liczby leadów o 20%

REKLAMA FB ADS 



Praktyczny Poradnik dla Deweloperów

Nie przepłacaj za źle dobrane miejsca wyświetlenia reklamy. 

Bez automatu. Ci, którzy choć raz ustawiali reklamę na FB, wiedzą, 

o co chodzi. Nie rekomendujemy automatycznych miejsc docelowych. 

Miejsca docelowe, w których wyświetlane są reklamy facebookowe, 

nie są sobie równe. Niektóre z nich mają lepsze współczynniki 

konwersji i będą konwertować lepiej w zależności od typu reklamy 

i odbiorców. Ustawiając automatyczne miejsce docelowe reklam 

jest więcej niż pewne, że kampania nie przyniesie zamierzonych 

rezultatów.

22

CASE STUDY

21

Niskie wyniki to mała 
skuteczność reklam. 

Takie reklamy należy 
optymalizować. 

Profesjonalne prowadzenie Facebooka i reklam 
na tej platformie wymaga pogłębionej analizy i cierpliwości,

 dlatego reklamy ustawiają specjaliści od FB Ads. 

Ważnym elementem 
weryfikacji kampanii 
FB Ads jest współczynnik 
klikalności CTR. 

Reklama domów pod Warszawą kierowana do rodzin 2+1

Wzmocnienie ostatniego etapu sprzedaży inwestycji
Podkreślony w komunikacie termin odbioru mieszkania przed wakacjami

Cel: 

Kreacja: 
Wizualizacja inwestycji + elementy graficzne: 

klucze, rodzina w ogrodzie korzystająca z uroków letniej aury

Efekt kampanii: 
Wzrost liczby leadów o 20%

REKLAMA FB ADS 



Praktyczny Poradnik dla Deweloperów

Wchodząc w aspekty techniczne i specyfikę Piksela, można do 

niego dodać zdarzenia konwersji wraz z parametrami. Oznacza to 

możliwość optymalizacji kampanii pod konkretną konwersję czyli 

w przypadku inwestycji wypełnienia formularza kontaktowego.  

Osoby zajmujące się marketingiem z całą pewnością spotkały się 

z terminem Piksel FB. To narzędzie analityczne, które pomaga 

mierzyć skuteczność reklam. Piksel powinien być zatem zainstalo-

wany na profilu reklamowym FB. Czemu jest to tak istotne? 

Ponieważ umożliwia, między innymi, pomiar wyników reklam.

Profesjonalne prowadzenie Facebooka i reklam na tej platformie 

wymaga pogłębionej analizy i cierpliwości, dlatego reklamy usta-

wiają specjaliści od FB Ads. Współpracując z firmą zewnętrzną 

bądź specjalistą warto zwrócić uwagę na niektóre parametry, które 

utwierdzą nas, czy działania reklamowe są prowadzone prawidłowo.

23

 •  daje możliwość dotarcia do szerokiego grona potencjalnych 

  klientów zainteresowanych inwestycją,

 pozwala na zwiększenie świadomości marki dewelopera i danej •  

  inwestycji,

 daje dużą elastyczność w zakresie samych kreacji marketingowych,•  

 •  ma dużą skuteczność pod warunkiem doboru odpowiedniej 

  grupy odbiorców (targetowanie),

 •  posiada wiele możliwość testowania, konfigurowania oraz 

  optymalizowania działań reklamowych.

Ta najpopularniejsza na świecie platforma społecznościowa:

Facebook wie o nas prawie wszystko. Poczynając od danych demo-

graficznych, poprzez informacje o tym, co nas interesuje (obejrzane 

video, przewinięcie karuzeli, obserwowane fanpage, etc.), a skoń-

czywszy na danych o profilach odwiedzanych stron internetowych, 

na których jest zainstalowane narzędzie analityczne Piksel FB.

Dlaczego reklamy na FB są ważne w procesie sprzedaży inwestycji?

Dlaczego reklama na Facebooku jest nadal bardzo skuteczna? 

2. 
Reklamy płatne Facebook Ads
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Praktyczny Poradnik dla Deweloperów
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Praktyczny Poradnik dla Deweloperów

Kolejną opcją, z której często korzystają deweloperzy, jest wyróż-

nione ogłoszenie na portalu. Ten pakiet przynosi bardzo dużą 

efektywność. Powoduje wzrost ruchu na stronie inwestycji nawet do 

80% i, co z tym się wiąże, zwiększenie ilości pozyskanych leadów.

Zamieszczanie ogłoszeń na portalu nieruchomości jest na tyle 

skuteczne, że niektóre firmy nie wykonują własnych działań 

reklamowych w Internecie. Reklamując się poprzez portal, zyskują 

optymalną liczbę kalorycznych zapytań i jest to dla nich satysfak-

cjonujące.

Reklama na portalu nieruchomości zwiększa szansę dotarcia do 

klienta. Podstawowy pakiet to zamieszczenie prezentacji inwestycji 

wraz z wizytówką firmy i kontaktem do biura sprzedaży. Deweloper 

otrzymuje również narzędzie wsparcia sprzedaży - profesjonalny 

CRM oraz możliwość bezpłatnych publikacji prasowych na temat 

inwestycji, samej firmy, dni otwartych czy promocji.

25

Każdy deweloper współpracujący z RynekPierwotny.pl 
ma swojego opiekuna, który prowadzi proces związany 

z zamieszczaniem ofert, służy pomocą i doradza, 
co można zrobić, aby zwiększyć efektywność oferty.

3. 
Reklama na portalach nieruchomości 

(Rynek Pierwotny)
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 •  FB, Instagram, Messenger - zasięg 16.000 użytkowników

 •  portal odwiedza blisko 1 mln użytkowników miesięcznie

 •  baza SMS to 7.400 klientów (95% open rate, CTR ponad 25%)

 prezentacje ofert RynekPierwotny.pl pozycjonują się najwyżej •  

  wyszukiwarce Google - na ponad 13.000 ofert w top 3 plasuje się 

  większość wyników wyszukiwania

Na portale nieruchomości trafiają konkretne osoby z precyzyjnie 

wyznaczonymi celami - robią reaserch, chcą się zorientować, jakie 

mieszkania czy domy są obecnie dostępne, porównują oferty i ceny. 

Wyszukiwarka pozwala im w prosty sposób przejrzeć aktualności 

na rynku nieruchomości. Na przykładzie portalu RynekPierwotny.pl 

przedstawimy, jak wykorzystać potencjał i możliwości tego kanału 

dotarcia do klienta. Na początek trochę danych liczbowych:

 •  91% ofert z rynku pierwotnego jest zamieszczanych na portalu 

  RynekPierwotny.pl

  baza mailingowa - 37.000 kontaktów z całej Polski •  

  (open rate do 40%)

 •  wysoką skuteczność portalu RynekPierwotny.pl potwierdza 

  ponad 1000 współpracujących firm
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Kampanie SMS do wybranych grup klientów. 

Baza SMS RynekPierwotny.pl została stworzona na podstawie osób, 

które dzwoniły w sprawie mieszkań czy apartamentów inwestycyj-

nych. Zatem komunikat SMS jest wysyłany do wyselekcjonowanej 

grupy. Można również wykupić opcję bezpośredniego oddzwonienia 

przez klienta na numer podany przez dewelopera w treści SMS czy 

też wysłać dodatkowe przypomnienie SMS o wydarzeniu do osób, 

które przeszły na stronę landing page’a dni otwartych.

Jakie dodatkowe możliwości daje portal RynekPierwotny.pl?

Zlecenie mailingu

Dodatkowa opcją jest zlecenie mailingu z bazy stworzonej na 

podstawie zainteresowań użytkowników, którzy czynnie przeglądali 

i pozytywnie reagowali na oferty inwestora. To dobry sposób na 

uzupełnienie i wsparcie kampanii oraz pozyskania leadów dla 

inwestycji.

28

Zamieszczanie ogłoszeń na portalu nieruchomości 
jest na tyle skuteczne, że niektóre firmy nie wykonują 

własnych działań reklamowych w Internecie.

Praktyczny Poradnik dla Deweloperów

Wejdź na stronę portalu i dowiedz się więcej
www.RynekPierwotny.pl
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Praktyczny Poradnik dla Deweloperów

Outdoor jest doskonałym kanałem, aby pokazać inwestycję w innym 

kontekście, na przykład: odsłona świąteczna, piknik w ogrodzie, 

zabawy dzieci, kolacja na tarasie z panoramą miasta w tle.            

Postawmy na nośniki w dobrze dobranych lokalizacjach, miejscach 

strategicznych o dużym natężeniu ruchu. Czasami wystarczą 2-3 

billboardy, aby kampania przyniosła efekty. Dobre miejsca to np. 

parkingi przy centrach handlowych zapewniające doskonałą 

widoczność i duży ruch. 

29

Jeśli na placu budowy mieści się biuro sprzedaży, zadbajmy o odpo-

wiednie oznakowanie. Ład i porządek na placu budowy to wizytówka 

inwestora.

Pod hasłem outdoor kryją się billboardy, jak również ogrodzenie 

inwestycji. Zajmijmy się w pierwszej kolejności ogrodzeniem. 

Przychodzi taki moment w procesie sprzedaży, że klienci chcą 

obejrzeć inwestycję. Zakup domu czy mieszkania nie odbywa się 

przez Internet, konieczna jest wizja lokalna. Dojazd do inwestycji, 

tablice, kierunkowskazy to ważne elementy identyfikacji.

Ogrodzenie inwestycji powinno być solidne i estetyczne. Często 

na początkowym etapie budowy nie sposób sobie wyobrazić, 

jak inwestycja będzie wyglądała. Obraz ten powinny wizualizować 

właśnie grafiki na ogrodzeniu. 

Outdoor, czyli billboardy na mieście. Unikajmy przypadkowych 

miejsc typu płoty, mimo że oferta może być cenowo atrakcyjna. 

4. 
Outdoor

30

CASE STUDY

Wzrost liczby zapytań o 35%

- zimowa, świąteczna

- baner reklamowy na 2 ścianach budynku zlokalizowanego na skrzyżowaniu

Wynik kampanii: 

  Poza doborem powierzchni kluczowy element kampanii grafika billboardów. 

- baner na parkingu centrum handlowego w Warszawie

I etap - outdoor terenu inwestycji: ogrodzenie oraz tablica do działu sprzedaży

Zostały przygotowane dwie kreacje:
- jesienna z motywem prac w ogródku

II etap - wybór nośników zewnętrznych: Zostały wybrane 2 strategiczne lokalizacje:

OUTDOOR
26 domów w zabudowie szeregowej pod Warszawą. 

Produkt standard, dobra cena, mało atrakcyjna lokalizacja.
Grupa docelowa: rodziny 2+1
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Korzystajmy z własnych zasobów, które ma każdy Deweloper. 

Spływające z kampanii leady to skarb, który trzeba przechowywać, 

ale i wykorzystywać ! Tworzenie własnych baz danych to kapitał. 

Należy odpowiednio nimi zarządzać (podział na lokalizacje, typy 

inwestycji). 

Zakup domu czy mieszkania to długotrwały proces, dlatego często 

klienci rozglądają się na rynku,  a zakupu dokonują np. po dwóch 

latach. Nie dajmy im zapomnieć o sobie. Wysyłajmy mailingi o kolej-

nych inwestycjach, które realizujemy. 

Mailing Marketing to oddzielny dział, który nie tylko wysyła kampanie 

mailowe, ale również zajmuje się analizą ich skuteczności. Na rynku 

jest wiele dostępnych platform do wysyłki maili. Platformy te pozwa-

lają na ocenę ich skuteczności: liczba osób które otworzyły maila, ile 

razy kliknęły, wypisały się, które tematy są najbardziej angażujące.

 •  informacyjne (np. finansowanie zakupu),

 •  informują o inwestycji (mailingi sprzedażowe),

Mailingi w lejku sprzedażowym na tym etapie pełnią kilka funkcji:

 •  generujące potrzeby (dom w cenie mieszkania).

5. 
Mailingi z baz własnych i zewnętrznych

Praktyczny Poradnik dla Deweloperów

Mailingi z wykorzystaniem baz zewnętrznych to kolejna opcja 

wspierająca pozyskanie leadów. Na rynku jest wiele firm, które 

oferują bazy bądź też usługę mailingową. W przypadku dewelo-

perów sprawdzone bazy posiadają portale nieruchomości. 

Korzystanie z tej opcji jest w pełni uzasadnione. Specjalizują się 

w sprzedaży nieruchomości i ich bazy są najefektywniejsze. 

Dysponując własną bazą danych, warto również uruchamiać kam-

panie SMS. To dodatkowe wzmocnienie komunikacji.

Mailingi powinny być atrakcyjne wizualnie, nieprzeładowane 

treścią. Każdy z nas otrzymuje dziesiątki maili dziennie. Otwieramy 

tylko te, które się wyróżniają. 

Jak często je wysyłać? Maksymalnie 1 raz w tygodniu. Śledźmy, 

które z mailingów miały najwięcej otwarć: to informacja dla nas, 

na co reagują odbiorcy, co ich interesuje.  I jeszcze jedna ważna 

informacja. To narzędzie marketingowe jest tanie, więc warto z niego 

korzystać. Umiejętnie.

Często wraz z opcją mailingu można wykupić kampanię SMS, 

która również przynosi doskonałe rezultaty.

32
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Po kampanii należy przeanalizować jej wyniki: liczbę otwarć maili, 

kliknięć w link. W dniu kampanii zwróćmy uwagę na wyniki w Google 

Analytics oraz na liczbę wypełnionych formularzy.

Jakie mailingi zlecać z baz zewnętrznych? 

Ze względu na stosunkowo duży koszt takiej kampanii, sugerujemy 

jedną kampanię w miesiącu zawierającą maile o charakterze 

sprzedażowym. 

CASE STUDY

- jak zaaranżować poddasze (poddasze to atut domów oferowanych przez dewelopera)

Wzrost liczby zapytań w dniach kiedy mailingi były wysyłane o 40%

Produkt standard, dobra cena, bardzo duża konkurencja.

MAILING

Grupa docelowa: single, młode rodziny 2+1

I etap: zebranie leadów z poprzednio prowadzonych kampanii, utworzenie baz mailingowych.
II etap: przygotowanie serii mailingów okołosprzedażowych

- mailing o pomocy w pozyskaniu kredytu

- mała, wielka okolica - mailing o lokalizacji inwestycji

Efekt działań: 

III etap małej inwestycji pod pod Warszawą, mieszkania. 

33 34

W przypadku deweloperów sprawdzone bazy posiadają 
portale nieruchomości. Korzystanie z tej opcji 

jest w pełni uzasadnione. Specjalizują się w sprzedaży 
nieruchomości i ich bazy są najefektywniejsze. 

Mailingi powinny być atrakcyjne wizualnie.
Każdy z nas otrzymuje dziesiątki maili dziennie. 

Otwieramy tylko te, które się wyróżniają. 
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Leady spływają z różnych źródeł, jest ich naprawdę sporo. 

Na tym etapie przyda się system do zarządzania CRM wspierający 

pracę Działu Marketingu i Sprzedaży. W przypadku mniejszych firm 

może to być odpowiednio przygotowany plik Excel. 

Przy sprawnie zarządzanym Systemie CRM możemy szybko 

sprawdzić, które kampanie marketingowe są najbardziej efektywne, 

a z których możemy zrezygnować.

Na tym etapie określamy, czy lead trafił na naszą stronę przy-

padkiem, czy też jest rzeczywiście wstępnie zainteresowany 

inwestycją. Rozpoznajemy intencje zakupowe. To z kolei umożliwi 

pracownikom Działu Sprzedaży spersonalizować działania pod 

konkretnych Klientów.

Badania dowodzą, że tylko 10-15% leadów jest gotowych do 

zakupu. Kolejne 60-65% wykazuje umiarkowane zainteresowanie 

i trzeba je dopiero przygotować.

III.  
Zbieraj leady

Mamy leady
 ... i co dalej? 
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 •  Leady o średnim poziomie zaangażowania. Klienci którzy rozglądają 

  się na rynku, nie mają skonkretyzowanego celu, zastanawiają się. 

  Te leady potrzebują odrębnej, angażującej komunikacji (mailingi).

 •  Leady o wysokim poziomie zainteresowania inwestycją. Klienci 

  którzy chcą umówić się na spotkanie w celu obejrzenia inwestycji, 

  zadają pytania dotyczące wolnych lokali/domów, terminu oddania 

  czy pomocy w uzyskaniu kredytu.

Leady dzielimy na kategorie. To żmudna, ale konieczna praca kluczo-

wa w prowadzeniu skutecznych działań marketingowo-sprzedażowych 

inwestycji. Ważny jest podział leadów ze względu na źródło pozyska-

nia: internet (kampanie Facebook Ads, Google Ads), outdoor, portale 

nieruchomości i polecenia. Kolejny podział wynika z poziomu zaanga-

żowania klienta. Proponujemy 3 podstawowe kategorie, które wymagają 

zróżnicowanych działań marketingowych:

 •  Leady o niskim poziomie zainteresowania ofertą. Przypadkowo 

  wypełniły formularz, w zasadzie niczego nie szukają. Są zdziwione 

  kontaktem. Te leady również zostawiamy. Będziemy generować 

  potrzebę nowego mieszkania. Mailingi niezbyt częste, raz w mie-

  siącu.

1. 
Leady z internetu, outdooru 
- ich kaloryczność, analiza

Praktyczny Poradnik dla Deweloperów

Nie zawsze będzie to proste do zbadania. Pamiętajmy, że klient 

z naszą reklamą prawdopodobnie spotkał się wielokrotnie w różnych 

kanałach: internet, mailing, outdoor. 

 •  liczbą konwersji

To, co powinno nas zaniepokoić, to duża liczba „śmieciowych 

leadów”, czyli przypadkowych kontaktów. Taki kanał należy 

zweryfikować pod kątem prowadzonej kampanii.

Mając takie dane liczbowe, jak: źródło pozyskania leada oraz jego 

kategoria (zainteresowanie zakupem), możemy ocenić ich stopień 

kaloryczności. Stosunek kalorycznych leadów do ogólnej ich liczby 

mówi nam o skuteczności kampanii.

Optymalizacja kampanii jest związana z analizą danych:

     liczbą kliknięć w reklamę•  

W pierwszym przypadku metoda nie jest do końca miarodajna, 

mówi jedynie o ruchu, zaangażowaniu i działaniu polegającym na 

kliknięciu. 
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Praktyczny Poradnik dla Deweloperów

Druga metoda to optymalizacja konwersji. Konwersje w przypadku 

sprzedaży nieruchomości zazwyczaj ustawiamy na formularz do 

wypełnienia. Analizie zatem poddajemy liczbę wypełnionych formu-

larzy. Na koncie w Google powinny być zaimportowane kanały 

konwersji tj. konwersje z sieci, konwersje z social media. To nam 

daje obraz jaki ruch, z którego kanału jest bardziej efektywny.

To, czy kampania Google powoduje wartościowy ruch, w dużym stop-

niu zależy od landing page, o czym pisaliśmy w poprzednim rozdziale. 

Mało intuicyjny serwis www nie wpłynie na zaangażowanie użytkow-

nika. Opuści on szybko stronę, nie wypełniając formularza. Dlatego 

podstawą każdej kampanii jest profesjonalnie przygotowany LP inwe-

stycji. To 50% sukcesu kampanii. Specjalista, który ustawia reklamy 

w zasadzie od tego powinien zacząć: wskazać błędy na stronie www. 

Warto też zwrócić uwagę na sieć reklamową poza wyszukiwarką 

Google. Zadbajmy o to, aby reklamy były spójne z tematyką naszego 

LP. Działanie to uruchamiamy kiedy mamy wykorzystany potencjał 

wyświetleń w kampanii tekstowej Google. Kolejny etap to uruchomie-

nie kampanii remarketingowych, które tworzymy na podstawie 

wcześniej przygotowanych list. 

39 40

Na jakie wskaźniki zwrócić szczególną uwagę analizując wyniki 

kampanii?

  •CTR – stosunek kliknięć do wyświetleń reklam 

  (zbyt mały może świadczyć o za niskiej pozycji reklam)

  •Średni koszt za kliknięcie oraz jego wysokość względem ustalonej 

  maksymalnej stawki za klik,

 • Pozycje reklam w Google Ads (interesuje nas top 5)

  •Kaloryczność oraz konwersja z poszczególnych kanałów: 

  Fb Ads, Google Ads

 Udział w wyświetleniach – powinien być nie mniejszy niż 60% • 

  w przypadku reklam w sieci wyszukiwania

Działy Sprzedaży są zainteresowane ostatnim wskaźnikiem, czyli 

kalorycznością leadów i konwersją. Skutecznie ustawiona reklama 

to nie ta która „dowozi” bardzo dużo leadów, ale ta, po której otrzy-

mujemy kaloryczne leady.

Podstawą każdej kampanii 
jest profesjonalnie przygotowany LP inwestycji.

 To 50% sukcesu kampanii.
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Zarzucamy sieci ponownie, stosując lead magnety. Mamy je opracowa-

ne i przemyślane. Teraz nadszedł ten moment kiedy je wykorzystujemy. 

Naszym celem jest wygenerowanie jak najwięcej wypełnionych formu-

larzy kontaktowych. Co proponujemy? Jakie działania?

  Projekt aranżacji w cenie zakupu. W przypadku wyboru lokalu •

  deweloper oferuje projekt aranżacji lokalu. Opcja atrakcyjna, warta 

  przemyślenia, przyciągająca uwagę.

  Plik do pobrania. Moduł na stronie www, który umożliwia pobranie •

  pliku pdf z planem po  wcześniejszym wypełnieniu formularza. 

  To częsty zabieg, który jest klasycznym lead magnetem.

 • Poradnik, czyli e-book do pobrania. Tematyka różnorodna: trendy 

  w aranżacji mieszkań czy ogrodów. Wybieramy temat e-booka,  

  który zainteresuje odbiorcę. Aranżacja wydaje się trafionym moty-

  wem. Nowy dom to nowa przestrzeń, która wymaga zaaranżowania.  

  Co jest w trendach? Na co zwrócić uwagę? Kolorystyka, materiały, 

  styl…

3.
Wprowadzaj lead magnet dla Twojej inwestycji

Praktyczny Poradnik dla Deweloperów

  Kuchnia gratis. Przy zakupie nieruchomości zrobimy kuchnię. •

  Lead magnet skuteczny, koszt kuchni to jeden z największych 

  wydatków przy urządzaniu domu.

Podajemy przykłady lead magnetów. Mogą być inne, wszystko zależy 

od rodzaju inwestycji. Inne lead magnety zaproponujemy do produktów 

Standard a inne dla produktów Premium.

  Webinar - funkcjonalne wnętrza, porady, trendy. Zapisy na webi-•
  nar, który poprowadzi architekt. Drugi ważny temat to finansowanie 

  inwestycji, porady kredytowe, 10 kroków do własnego mieszkania.

42

Pakiety wykończeniowe

Zakup własnego domu to prawdziwa rewolucja w życiu całej rodziny. Po załatwieniu wszelkich formalności 
przychodzi czas na jeden z najprzyjemniejszych, ale też bardzo angażujący rozdział - wykończenie domu.  
To niezwykle złożony etap, dlatego przed przystąpieniem do prac, warto wszystko dokładnie zaplanować 
i zorganizować. Na rynku można przebierać w ofertach, a asortyment do domu wydaje się być nieskończony. 

Praktyka pokazuje jednak, że zatrudnianie kilku ekip czy kupowanie materiałów z różnych źródeł może skończyć 
się mało satysfakcjonującym efektem końcowym przy niebezpiecznie rosnących kosztach. Dlatego inwestor XY, 
aby zaoszczędzić mieszkańcom nie tylko nerwów, ale również sporo niepotrzebnych wydatków, przygotował 
kompleksowe pakiety wykończeniowe. Warto przyjrzeć im się bliżej i zdecydować na jedną z opcji.

CASE STUDY
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To niezwykle złożony etap, dlatego przed przystąpieniem do prac, warto wszystko dokładnie zaplanować 
i zorganizować. Na rynku można przebierać w ofertach, a asortyment do domu wydaje się być nieskończony. 

Praktyka pokazuje jednak, że zatrudnianie kilku ekip czy kupowanie materiałów z różnych źródeł może skończyć 
się mało satysfakcjonującym efektem końcowym przy niebezpiecznie rosnących kosztach. Dlatego inwestor XY, 
aby zaoszczędzić mieszkańcom nie tylko nerwów, ale również sporo niepotrzebnych wydatków, przygotował 
kompleksowe pakiety wykończeniowe. Warto przyjrzeć im się bliżej i zdecydować na jedną z opcji.

CASE STUDY
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Leady mamy już pogrupowane. Wiemy, nad którą grupą należy 

„popracować” i wpłynąć na ich większe zaangażowanie naszą 

inwestycją. Działamy precyzyjniej. To etap angażowania Klientów. 

Nie znają nas, mają wątpliwości, obawy. Być może nie są nawet 

zdecydowani czy potrzebują mieszkania lub domu.

Zatem budujmy relacje z zebranymi lead’ami wykorzystując mailingi, 

blog czy organizując spotkania podczas dni otwartych.

IV.  
Buduj relacje z leadami

Angażuj 
potencjalnych Klientów 
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 • lokalizacja inwestycji i jej infrastruktura 

Mailingi nie służą tylko sprzedaży. To często zaskakuje deweloperów. 

Na etapie budowania relacji nie wysyłamy mailingów sprzedażowych. 

Teraz działamy inaczej. Proponujemy zrobić listę tematów interesują-

cych dla naszej grupy docelowej:

 • inne rozwiązania związane z inwestycją

 • informacje o rynku nieruchomości (ekonomia, trendy)

  - aranżacja poddasza 

  - schody 

 • wybrane elementy architektoniczne: 

  -  aranżacja kuchni czy łazienki

1. 
Mailingi

Praktyczny Poradnik dla Deweloperów
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Aranżacja poddasza stanowi wyzwanie dla projektantów ze względu na konstrukcję dachu, dobrze więc mieć 
pewność, że poddasze spełni nasze oczekiwania. W przypadku domów nie trzeba mierzyć się z ograniczeniami, 
ponieważ nie ma w nich zbyt dużych skosów, które uniemożliwiałyby swobodne poruszanie się i funkcjonowanie 
w domu. Krzywizny, zrywając z typowymi formatami pomieszczeń, otwierają za to wiele nowych możliwości. 
Warto postawić na ergonomiczne i funkcjonalne rozwiązania, które ułatwią życie domownikom.

ZOBACZ PRZYKŁADOWE ARANŻACJE >

WPIS NA BLOGU
Wyjątkowe poddasze

CASE STUDY

Konstrukcja mailingu powinna być wizualna a nie tekstowa. Tekst 

w formie hasła oraz wprowadzenia do tematu. Dopracowany graficznie, 

atrakcyjny wizualnie mailing ze zdjęciami dobrej jakości ma szanse 

spełnić swoje zadanie. Dbajmy o identyfikację, logo dewelopera 

i inwestycji: powinny one być dobrze widoczne. To kluczowe elementy 

mailingu, zwiększające szanse na reakcję odbiorcy. 

Tak jak pisaliśmy wcześniej, maile wysyłamy z systemu mailingowego, 

który posiada narzędzia do badania jego skuteczności. Linkowanie 

mailingów: do strony inwestycji lub też na bloga firmowego.
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Praktyczny Poradnik dla Deweloperów

Poza tym, są inwestycje wymagające niestandardowego podejścia. 

W przypadku inwestycji jest wiele informacji, których nie możemy 

zamieścić na LP, a dla potencjalnego nabywcy są ważne. Np. informacje 

o deweloperze, jak działa, jego historia, jakie inwestycje zrealizował. 

Wywiad z Prezesem, właścicielem lub inną kluczową osobą na temat 

firmy jak również rynku deweloperskiego. To działania zmierzające do 

„uczłowieczenia” marki. Marka, która ma twarz, jest bardziej wiarygodna.

Inteligentne domy, zaawansowane technologie, eko domy. To drogie 

rozwiązania wymagające uświadomienia potencjalnemu odbiorcy, 

czemu warto zainwestować w tego typu nieruchomości.

Blog zwany jest głosem marki. O jego zaletach można pisać dużo. 

Z całą pewnością blog jest sposobem na budowanie relacji z klientami. 

Pokazujemy markę, produkt czyli inwestycję z innej strony. Naszym 

celem jest przekonanie klienta do inwestycji. Decyzja zakupowa 

w dużym stopniu jest związana ze stopniem jego zaangażowania. 

To doskonałe miejsce promocji.
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Tak więc blog dewelopera będzie nie tylko źródłem informacji 

o marce, ale również pozwoli rozwiać wątpliwości potencjalnego 

klienta i przekonać go do zakupu inwestycji.

Google lubi content. To kolejny powód, dla którego warto zainwe-

stować w prowadzenie bloga. Artykuły blogowe przyczynią się do 

lepszych wyników wyszukiwania dewelopera w wyszukiwarce.

Przy tworzeniu contentu warto zadbać o jego jakość. Tekst powinien 

być ciekawie napisany, merytoryczny, bez błędów stylistycznych.

2.  
Blog dewelopera

Systematyczne tworzenie treści to utrzymanie stałej komunikacji 
z potencjalnymi Klientami. Jest duża grupa Klientów,  

która podejmuje decyzje zakupowe w oparciu o informacje 
znalezione w Internecie.

48

WPIS NA BLOGU

Inwestycja XY to klimatyczne miejsce pod Warszawą, nieopodal Piaseczna, które oferuje spokojny, podmiejski 
styl życia blisko zieleni w sąsiedztwie dużego miasta. W tak niecodziennej rzeczywistości, z jaką przyszło się 
nam już od wielu miesięcy mierzyć, przeprowadzka do domu z ogrodem jest marzeniem wielu mieszkańców 
Warszawy. Jak się okazuje, można przejść do realizacji i urzeczywistnić swoje pragnienia, ponieważ w cenie 
średniej wielkości mieszkania w stolicy można mieć przestronny dom z ogrodem. 

Mała, wielka okolica

CASE STUDY
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Dzień Otwarty Inwestycji to wydarzenie, podczas którego potencjalni 

Klienci mogą zobaczyć inwestycję, poznać Dział Sprzedaży, porozma-

wiać o finansowaniu oraz uzyskać inne ważne informacje. Dni Otwarte 

są przeważnie powiązane z prezentacją lokalu pokazowego. 

  Wytypowanie odpowiednich sprzedawców do obsługi Dni •

  Otwartych

W zależności od etapu budowy inwestycji zazwyczaj Dział Sprzedaży 

pokazuje też inne lokale.

 • Promocja wydarzenia w mediach społecznościowych

 • Opracowanie ulotki lub folderu dla danej inwestycji

Jak przygotować Dni Otwarte?

 • Przygotowanie specjalnej oferty promocyjnej 

 • Przygotowanie inwestycji: porządek na budowie, zadbanie 

  o oznakowanie i tablice dojazdowe

 • Po Dniach Otwartych do wszystkich wysłanie podziękowania

3. 
Dni Otwarte Inwestycji 

Praktyczny Poradnik dla Deweloperów

W okresie pandemii można do tematu Dni Otwartych podejść inaczej. 

Nagrać wideo z prezentacją inwestycji. Dystrybucja materiału – social 

media, zapisanie się na webinar.

Celem Dni Otwartych jest pokazanie potencjału inwestycji oraz 

wejście z potencjalnymi Klientami w interakcję. To skuteczne narzędzie 

marketingowe pod warunkiem, że zostanie odpowiednio przygotowane. 

50

Klienci mogą zobaczyć inwestycję, 
poznać Dział Sprzedaży, porozmawiać o finansowaniu 

oraz uzyskać inne ważne informacje.
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Co jednak robić, kiedy są zainteresowani klienci, przychodzą, 

oglądają inwestycję, jednak do zakupu nie dochodzi? Sugerujemy 

przede wszystkim wykonać update działań konkurencji. Może się 

zdarzyć, że konkurencja ma podobną inwestycję w lepszej cenie, 

bądź też w takiej samej cenie, ale o wyższym standardzie. Wówczas 

należy pochylić się nad polityką cenową. To skrajny przykład, jednak 

często się zdarza. 

Do akcji wkracza Dział Sprzedaży. Od ich umiejętności interperso-

nalnych w dużej mierze zależy dynamika procesu sprzedażowego. 

Ważne jest, aby dział sprzedaży dysponował „arsenałem” w postaci 

specjalnych pakietów promocyjnych, które przyspieszą procesy 

sprzedażowe. 

Zamykamy proces sprzedażowy. Doszliśmy do momentu, kiedy 

mamy już tylko zainteresowanych klientów. Część z nich nadal 

zastanawia się, u kogo dokonać zakupu inwestycji. Podejmują 

decyzję.

V.  
Sprzedawaj

Do akcji wkracza 
Dział Sprzedaży
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 • działania na rzecz środowiska

 • planowane inwestycje 

Podczas tego intensywnego okresu, ważna jest interakcja między Dzia-

łem Marketingu a Działem Sprzedaży. Dobrą praktyką jest organizacja 

spotkań raz w tygodniu i dokładne omawianie wdrażanych działań. 

Analizujemy bieżącą sytuację: ilu Klientów dziennie odwiedza inwesty-

cję, ile jest telefonów, jakie są problemy, co poszło nie tak, obiekcje 

Klientów, na co zwracają szczególną uwagę, co jest barierą w decyzji 

zakupowej. Te wszystkie informacje są bardzo istotne dla marketingo-

wców, którzy zmodyfikują, dostosują kampanie do potrzeb rynku. 

Utrzymywanie kontaktu z klientami jest istotne. Odpowiednio przy-

gotowany program mailingowy dla klientów, którzy kupili od nas inwe-

stycję, jest ważny ze względu na opcjonalne polecenia Dewelopera 

w kontekście nowych inwestycji. To działanie, które się opłaca. 

 • zaproszenia na webinary (aranżacje wnętrz)

Mailingi posprzedażowe

 • inspirujące wywiady

 • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 

Program mailingowy dla tej grupy to działania dewelopera, np.: 

Praktyczny Poradnik dla Deweloperów

Program lojalnościowy

Zwany często Programem Partnerskim jest popularną opcją, stosowaną 

głównie przez dużych deweloperów. Skierowany jest do dotychczaso-

wych klientów, którzy rekomendują zakup mieszkania / domu znajomym 

czy rodzinie i otrzymują gratyfikację finansową. 

Korzyści są obopólne. Polecający cieszy się z bonusu pieniężnego, 

a po drugie ma wpływ na to, kto będzie mieszkać na osiedlu. 

Są inwestycje, które w ten sposób sprzedają nawet do 30% mieszkań.

Szybka reakcja i modyfikacja przekazów reklamowych 
dynamizuje proces sprzedaży. 
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PROGRAM PARTNERSKI DLA DEWELOPERA  / PRZYKŁAD KOMUNIKATU

 

Jak to zrobić? To proste !

 3.  Po podpisaniu umowy z Klientem z Twojego polecenia wypłacimy gratyfikację finansową.

Poleć naszą nową inwestycję swoim znajomym i rodzinie, a otrzymasz od nas  gratyfikację pieniężną!

Zostań naszym Partnerem, korzystaj z przychodu pasywnego i zarabiaj razem z nami.

Jesteś mieszkańcem osiedli Dewelopera XY? Jesteś zadowolony z mieszkania?

 1. Wypełnij formularz kontaktowy na naszej podstronie.

Wielu Klientów kupiło mieszkanie lub dom z polecenia naszych mieszkańców, 
postanowiliśmy więc podziękować polecającym i opracować Program Partnerski.

Program Partnerski dotyczy nowych osiedli. Polecamy trzykondygnacyjne domy z ogródkami, 
przestronnym poddaszem i miejscami parkingowymi. Udział w programie mogą wziąć udział zarówno 

mieszkańcy Inwestycji XY, jak i osoby, które znają inwestycję i polecą dom znajomej osobie.

 2.  Poleć znajomym nasze mieszkanie lub dom.

CASE STUDY
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zakupowej. Te wszystkie informacje są bardzo istotne dla marketingo-

wców, którzy zmodyfikują, dostosują kampanie do potrzeb rynku. 

Utrzymywanie kontaktu z klientami jest istotne. Odpowiednio przy-

gotowany program mailingowy dla klientów, którzy kupili od nas inwe-

stycję, jest ważny ze względu na opcjonalne polecenia Dewelopera 

w kontekście nowych inwestycji. To działanie, które się opłaca. 

 • zaproszenia na webinary (aranżacje wnętrz)

Mailingi posprzedażowe

 • inspirujące wywiady

 • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 

Program mailingowy dla tej grupy to działania dewelopera, np.: 

Praktyczny Poradnik dla Deweloperów

Program lojalnościowy

Zwany często Programem Partnerskim jest popularną opcją, stosowaną 

głównie przez dużych deweloperów. Skierowany jest do dotychczaso-

wych klientów, którzy rekomendują zakup mieszkania / domu znajomym 

czy rodzinie i otrzymują gratyfikację finansową. 

Korzyści są obopólne. Polecający cieszy się z bonusu pieniężnego, 

a po drugie ma wpływ na to, kto będzie mieszkać na osiedlu. 

Są inwestycje, które w ten sposób sprzedają nawet do 30% mieszkań.

Szybka reakcja i modyfikacja przekazów reklamowych 
dynamizuje proces sprzedaży. 
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Jak to zrobić? To proste !

 3.  Po podpisaniu umowy z Klientem z Twojego polecenia wypłacimy gratyfikację finansową.

Poleć naszą nową inwestycję swoim znajomym i rodzinie, a otrzymasz od nas  gratyfikację pieniężną!

Zostań naszym Partnerem, korzystaj z przychodu pasywnego i zarabiaj razem z nami.

Jesteś mieszkańcem osiedli Dewelopera XY? Jesteś zadowolony z mieszkania?

 1. Wypełnij formularz kontaktowy na naszej podstronie.

Wielu Klientów kupiło mieszkanie lub dom z polecenia naszych mieszkańców, 
postanowiliśmy więc podziękować polecającym i opracować Program Partnerski.

Program Partnerski dotyczy nowych osiedli. Polecamy trzykondygnacyjne domy z ogródkami, 
przestronnym poddaszem i miejscami parkingowymi. Udział w programie mogą wziąć udział zarówno 

mieszkańcy Inwestycji XY, jak i osoby, które znają inwestycję i polecą dom znajomej osobie.

 2.  Poleć znajomym nasze mieszkanie lub dom.

CASE STUDY



Zbuduj LEJEK KONWERSJI
dla Twojej inwestycji

Praktyczny Poradnik dla Deweloperów
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