
PONUKOVÝ KATALÓG
REALITNÝ MARKETING



UNIQteam

Komplexné riešenie marketingových 
aktivít pre našich klientov v realitách. 

Čo UNIQteam zabezpečí? 

Šikovný tím kreatívnych ľudí, 
ktorý sa postará o celkovú reklamu 
vašej značky, resp. nehnuteľnosti.

Odlíšte sa na realitnom trhu 
profesionálnou prezentáciou seba 

ako realitného makléra
a svojou ponukou nehnuteľností. 
Inzeráty spracujeme modernými 
technológiami a odprezentujeme
ich na vašich sociálnych sieťach 

a webovej stránke.



REALITNÝ MARKETING

Chcete zvýšiť svoje nábery nehnuteľností? 

Tak odprezentujte správne, to čo ste už predali.
Zintenzívnite si svoj predaj a zabezpečte si profesionálne 

vystupovanie medzi klientmi. 



VIRTUÁLNY 
HOMESTAGING

Na vytvorenie príťažlivej
nehnuteľnosti potrebujeme 

iba pôdorys. Ukážeme možný budúci 
stav nehnuteľnosti. Nezáleží na tom, 

či nehnuteľnosť stojí alebo nie.

VIDEO SI MÔŽETE POZRIEŤ TU

https://youtu.be/zebtPuN2Y8c


3D DIZAJN/VIRTUÁLNA 
PREHLIADKA

VIDEO SI MÔŽETE POZRIEŤ TU

Technológia 3D je realistické 
zobrazenie nehnuteľnosti 

interiéru. Ušetrite čas svojmu 
klientovi a predstavte 

mu atraktívnu nehnuteľnosť, 
ktorú si pozrie na svojom 

počítači.

https://youtu.be/RDB2ZJbFpSA


WEBSTRÁNKY

PRÍKLAD WEBOVEJ STRÁNKY: 
www.byvaniedurdosik.sk

Nestačí vám len klasický inzerát? 
Zaslúži si niečo väčšiu pozornosť?
Postaráme sa, aby webová stránka 

bola originálna, moderná 
a vytvorená na mieru. Pripravíme 

prezentáciu developerského 
projektu pre realitných maklérov, 
určenú na predaj nehnuteľností. 



VIDEO, STRIH A 
ANIMÁCIE

VIDEO PREHLIADKA TU

Vytvoríme pre vás profesionálne 
video. Cieľ, ktorý dosiahneme 

zanechá emóciu posolstvo
či ide o rozsiahlu kampaň alebo 
o pár sekundový spot. S videom 

dokážete odprezentovať 
nehnuteľnosť najdôveryhodnejšie. 

VIDEO PREHLIADKA POZEMKU TU

VIDEO PREHLIADKA DOMU TU 

https://youtu.be/tvx0bANEfqg
https://youtu.be/H5LS2S3n7Eg
https://youtu.be/nsDhuHQH6jE


SOCIÁLNE SIETE

Na sociálnych sieťach je každý. Aj 
predávajúci, aj kupujúci. Preto sú jedným 
z najvhodnejších komunikačných kanálov 

pre prácu v realitách. 
A UNIQteam sa v nich orientuje 
perfektne. Či už ide o Facebook, 
Instagram, LikedIn alebo Tiktok.

Vytvoríme vám stratégiu kampaní na 
mieru. 

FACEBOOK: 
https://www.facebook.com/katarinakovacovareality



COPYWRITING

Tvorba textov na marketingové 
účely a web stránku. 

Máte myšlienku, ktorú sa snažíte 
dať na papier, no nie je podľa 

vašich predstáv? Napíšeme pre vás 
newsletter, leták, blogový článok 

a aj vaše inzeráty budú vyzerať 
kvalitnejšie.

WEB: 
https://www.byvaniedurdosik.sk/prod
ukt/rodinne-domy-v-obci-durdosik/



TOTO VŠETKO MÔŽETE MAŤ 
V JEDNOM BALÍKU

Ozvite sa nám na

info@uniqteam.sk
+421 948 052 110

www.uniqteam.sk

mailto:info@uniqteam.sk
http://www.uniqteam.sk

