Informace k vytvoření profesionálních WWW STRÁNEK pro realitní kanceláře
Vytvořené www stránky jsou generovány z našeho realitního serveru www.reality-pardubicko.cz či jiných
serverů dle kraje působení RK a tímto stačí vložit inzerci jen jednou a bude se zobrazovat jak na našem
realitním serveru, tak na Vašich www stránkách zároveň. Www stránky podporují také export inzerátů ze
serveru www.NEMOVITOSTI.cz a software www.REALMAN.cz.
Cena za tyto www stránky je 4 500 Kč / rok. Za tenhle roční poplatek Vám www stránky poskytnou
mnoho kvalitních služeb. Součástí www stránek je také neomezená inzerce zdarma na našem realitním
serveru pro Pardubický kraj www.reality-pardubicko.cz či na jiném serveru dle kraje působení RK.
Již realizované weby z našich serverů: www.realitystrart.cz, www.expresreality.com, www.realitmaison.cz,
www.unidomus.cz, www.bytyanemovitostinemcova.cz, www.realitysimova.cz, aj…

Výhody www stránek:
•

inzeráty stačí vložit jen jednou a budou se zobrazovat jak na www stránkách, tak i na našem
realitním serveru www.reality-pardubicko.cz

•

automatický export inzerátů ze serveru www.nemovitosti.cz (pokud na něm Vaše RK inzeruje) a
z realitního software www.realman.cz

•

www stránky mají veškeré následující služby jako náš server:


vkládání neomezeného množství inzerátů a fotografií s možností nonstop aktualizace



vyhledávání nemovitostí v Pardubickém kraji (možnost vyhledávání i v dalších krajích)



přehledná fotogalerii u každého inzerátu



formulář „KONTAKTUJTE MAKLÉŘE“ u každého inzerátu (uživatel vyplní, odešle a Vám přijde
na e-mail nabídka, o kterou má uživatel zájem)



inzertní okna na hlavní stránce, do kterých si můžete vkládat své TOP nabídky



zobrazení nejnovějších vložených nabídek v levém panelu stránek



možnost aktualizace menu, jednotlivých textů na stránkách a vytvoření dalších sekcí
menu pomocí administrace



design je vytvořen dle Vašich firemních barev a loga

Nadstandardní služby: (cena za všechny nadstandardní služby je navíc o 1 000 Kč / rok)
•

zasílání novinek na e-mail: registrovanému uživateli chodí na e-mail nové nabídky dle zadaného
výběru z Vašich www stránek (cena: 700 Kč / rok)

•

formulář Nabídka: uživatel vloží do formuláře informace o nemovitostí, kterou nabízí včetně
kontaktu. Po odeslání formuláře Vám tyto informace přijdou na e-mail (cena: 400 Kč / rok)

•

formulář Poptávka: funkce jako u formuláře Nabídka – jedná se o poptávku (cena: 400 Kč / rok)

Výhoda ročního poplatku:
Další velkou výhodou našich www stránek je cena v podobě ročního poplatku. Vytvoření www stránek
s funkcemi, které Vám nabízíme by reálně stálo 20 až 30 000 Kč. Samozřejmě se jedná o jednorázovou
cenu, ale životnost těchto www stránek při dnešních vyvíjejících se technologiích je tak max. 3 roky.
Samozřejmě, že v průběhu těchto tří let by jste dali min. dalších 15 000 Kč za drobné úpravy na další funkce
či design.
V tom spočívá výhoda našich www stránek, protože jsou generovány z našeho realitního serveru, který
je neustále vyvíjen a zlepšován novými funkcemi, které se automaticky projevují také na Vašich realitních
www stránkách.

Každá realitní kancelář by měla mít kvalitní www stránky na profesionální úrovni
a tady máte k tomu skvělou příležitost za nízké náklady 4 500 Kč / rok s neomezenou
inzercí zdarma na serveru www.reality-pardubicko.cz.

Pro objednání www stránek či získání více informací pište na:
info@reality-pardubicko.cz
Kontakt: Ing. Jiří Vojkovský, tel.: 732 616 776
www.ostrava-reality.cz, www.zlin-reality.cz, www.reality-olomoucko.cz, www.reality-jiznimorava.cz,
www.reality-pardubicko.cz
Ukázka dalších realizovaných www stránek:

