Případová studie
Co všechno je možné
pro prezentaci
sebe a své realitní
kanceláře využít

O společnosti
Realitní kancelář ORIONIS se zabývá zprostředkováním prodeje nemovitostí na
Chomutovsku. Na trhu působí od roku 2005. Za dobu své existence si získala svou
kvalitou a pokrokovostí služeb důvěru klientů a je vnímána jako významný lokální brand.

O projektu
Realitní kancelář ORIONIS využila na Seznam.cz několik reklamních formátů. Všechny
kampaně jsou dle doporučení obchodního zástupce cíleny na region, ve kterém
RK ORIONIS působí. To je velká přidaná hodnota využitých formátů, protože jsou
osloveni uživatelé, na které chceme cílit. Nejen, že realitní kancelář ORIONIS využívá
klasickou řádkovou inzerci, která je pro prodej a pronájem nemovitostí nezbytností, ale
k tomu,
aby byly jejich nabídky více vidět, využila i další reklamu, která má všechny aktivity
podpořit.

Jaké jsou cíle kampaně
Cílem kampaně bylo podpořit prodej nemovitostí a zvýšit povědomí o realitní
kanceláři ORIONIS, která se svou nabídkou a kvalitou služeb patří k těm nejlepším
a nejúspěšnějším na Chomutovsku.
Využíváme formáty jak na Sreality.cz (například TOP Branding či Bottom), tak ale i na
dalších službách Seznamu, jako jsou například Seznam zprávy (Skyscraper), Garáž.cz
(Skyscraper floating) nebo Proženy.cz (Skyscraper). Výhodou také je, že kampaň jsme si
připravili na začátku roku a finance do kampaně jsme „rozpustili“ na celý rok. Máme tak
náklady pod kontrolou.

Investice do kampaně rozdělené po měsících
11 230 Kč
7 507 Kč
2 292 Kč
Únor

5 674 Kč
Březen

Květen

Duben

Do řádkové inzerce na Sreality.cz investujeme zhruba 10 000 Kč/měsíc.

Výsledky kampaně
Počet
rezervací

Cena
nemovitostí

Průměrný počet
inzerátů/den

Březen

8

12 275 000 Kč

49

Duben

6

16 970 000 Kč

51

Květen

5

12 941 490 Kč

56

19

42 186 490 Kč

156

Celkem

Průměrná provize z prodeje nemovitosti pro realitní kancelář je 3–5 %. Uvedené údaje jsou za rok 2020.

Kontakt

info@sreality.cz

