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Do psychologii każdy ma inny stosunek, wiele
osób upatruje w niej nawet szarlatanerii.
Z doświadczenia wiem jednak, że działa.
Ponad rok temu zdecydowałam się rozpocząć
studia magisterskie na tym kierunku. Kierowała
mną ciekawość procesów myślowych,
poznawczych i motywacyjnych, bo od zawsze
moją największą pasją był człowiek. Zarządzając
kilkudziesięcioosobowym zespołem, to mój chleb
powszedni. Zależy mi, żeby ludzie dookoła mnie
odkrywali swój potencjał i ciągle się rozwijali. I tak,
pierwszy rok za mną. Lekko nie było, ale świat
dookoła wydaje mi się zdecydowanie bardziej
zrozumiały. Mam „wbudowany radar”, swego
rodzaju intuicję, dzięki której zauważam pewne
klasyczne mechanizmy psychologiczne i staram się
to wykorzystać w dobrym celu, czyli do budowania
lepszych relacji z ludźmi. W uproszczeniu można
powiedzieć, że wzrosła moja empatia, bo rozumiem,
jakie są przyczyny wybranych zachowań.
Bardzo często mamy tendencję do mierzenia
wszystkich swoją miarą. I tak też komunikujemy
się ze światem. A ludzie, klienci są po prostu
bardzo różni. Różni genetycznie, wychowywani
w rozmaitych środowiskach i kulturach, bogaci
w bardzo zróżnicowane doświadczenia.

W rezultacie, co człowiek, to inna perspektywa
patrzenia na świat. Częściej niż nam się wydaje,
zupełnie inna niż nasza. I stąd tak ważne jest
słuchanie ze zrozumieniem, odczytywanie sygnałów
niewerbalnych (które stanowią prawdziwy
trzon komunikacji) i zadawanie właściwych
pytań, we właściwym momencie rozmowy.
Wielu z tych rzeczy można się po prostu nauczyć.
Kluczem jest świadomość tej innej, jakże odmiennej
perspektywy drugiego człowieka.
Są takie zawody, gdzie ludzie przychodzą do
specjalisty, jak do psychologa. Fryzjer, kosmetyczka,
prawnik i, w mojej opinii, zdecydowanie pośrednik.
Klient jest z reguły w bardzo ważnym momencie
swojego życia, sprzedaje lub kupuje mieszkanie,
a to zazwyczaj wielki krok. Jego motywacje i pobudki
często dla niego samego są nieczytelne. Dobry Agent
czyta między wierszami, słucha, zadaje pogłębione
pytania, dzięki którym razem z klientem odkrywają,
jaka opcja będzie dla niego najlepsza. A jeśli uda się
podjąć dobrą decyzję, to relacja klienta z Agentem
będzie procentowała przez lata.
I tego Państwu życzę, wykorzystania meandrów
psychologii w lepszym rozumieniu Klienta.
Jeśli profesjonalnie się do tego przygotujemy, będzie
to podróż na pewno bardzo satysfakcjonująca a finał
tej drogi może być zaskoczeniem dla obu stron.
Serdeczne pozdrowienia,
Monika Rudnicka, Otodom General Manager
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BĄDŹ NA CZASIE!
TECHNOLOGIA 3D
W NIERUCHOMOŚCIACH
Rynek nieruchomości zaskakuje
coraz bardziej. 48 godzin – tylko tyle
czasu zajęło wydrukowanie przy
pomocy technologii 3D pierwszego
europejskiego budynku mieszkalnego.
Gotowy projekt został zaprezentowany
podczas targów Salone del Mobile

ZŁOTO DLA „AGENTA
NIERUCHOMOŚCI”
Nagrody w prestiżowym konkursie
branżowym „Power of Content
Marketing Awards” w 2018 zostały
rozdane. Podczas uroczystej
gali finałowej w Warszawie,
magazyn „Agent Nieruchomości”
został laureatem złotej nagrody
w kategorii Content marketing
– nieruchomości. Wyróżnienie
zostało przyznane za wysoki
poziom czasopisma i ciągłe
wzbogacanie treści, dzięki czemu
magazyn jest nie tylko źródłem
inspiracji, lecz także praktycznym
poradnikiem w codziennej pracy
agentów nieruchomości. Nagrody
takie jak ta są dla nas niezwykle
ważne, bowiem dzięki nim wiemy,
że droga, jaką wybraliśmy, jest
słuszna, a praca, którą wkładamy
w tworzenie magazynu, doceniana.

w Mediolanie. Czy jesteśmy świadkami
narodzin alternatywy dla tradycyjnego
budownictwa? 3D Housing 05 powstał
przy współpracy Arup i CLS Architects,
którzy swoją inicjatywą chcieli pokazać
możliwości, jakie niesie szerokie
zastosowanie drukarek 3D. Technologia
ta to pewnego rodzaju przełom
w budownictwie. Jak się okazuje,
połączenie nowoczesnej technologii
i odpowiednich materiałów może
przynieść zaskakujące rezultaty.
Efekt końcowy projektu robi wrażenie.
Dom jest trwały i funkcjonalny – składa
się z pokoju dziennego, sypialni, kuchni
oraz łazienki z toaletą. Przestrzeń została
zaaranżowana oryginalnymi meblami
i wyjątkowymi detalami w postaci
marmurowej wanny.

Fot. Arup Luca Orlandini

PRZESUNĄĆ
GRANICE MARKETINGU
Mogą być spojrzeniem w przyszłość
i coraz odważniej wkraczają w świat
nieruchomości. Mowa o kolejnych
rozwiązaniach technologicznych,
które wzmacniają przekaz ogłoszeń
prezentujących nieruchomości.
Wirtualne spacery i zdjęcia działek
z drona, to dopiero początek.
Przedstawiamy kolejne narzędzie,
któremu już dziś warto się przyjrzeć,
aby być o krok przed konkurencją.

Obiekt, w całości wydrukowany
z betonu, stał się niejako symbolem
taniego i bezpiecznego nowoczesnego
budownictwa. Dodatkową zaletą
konstrukcji jest możliwość rozebrania jej
i ponownego złożenia w innym miejscu.
Przewiduje się, że upowszechnienie
technologii druku 3D z wykorzystaniem
betonu ma szanse zrewolucjonizować
rynek nieruchomości na całym świecie.
To pierwsze tego typu rozwiązanie,
które pozwala chronić środowisko

MagicPlan to aplikacja stworzona
przez firmę Sensopia, dzięki
której w łatwy sposób stworzymy
plan mieszkania. Jak to działa?
Po uruchomieniu aplikacji i ustawieniu
odpowiednich opcji dotyczących
typu nieruchomości i wnętrza, należy
stanąć na środku pomieszczenia
i robiąc pełny obrót oznaczyć
na ekranie wszystkie narożniki i otwory
drzwiowe. Następnie inteligentna
kamera połączy obrazy ze sobą,
oddając gotowy rzut. Dodatkowo
wyliczona zostanie długość wszystkich
ścian i powierzchnia mieszkania.
Aplikacja jest szczególnie przydatna
dla sprzedających nieruchomości,
bowiem rzut lokalu uatrakcyjni

oraz optymalizować koszty i czas.

zamieszczoną ofertę.

Źródło: http://www.globalconstructionreview.
com/news/arup-and-cls-architetti-buildeuropes-first-3d-pri/

Źródło: https://www.inman.com/next/
5-technologies-that-push-the-boundariesof-real-estate-marketing/
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BIZNESOWE INSPIRACJE
CZYLI O CZYM PRZECZYTASZ NA BLOGU

DOROTA DWORNIK
– specjalista ds. komunikacji w Otodom,
prowadzi bloga Otodom, moderuje dyskusje
w mediach społecznościowych,
realizuje projekty marketingowe serwisu.

Dynamiczne zmiany, rozwój
i nowoczesne rozwiązania – taki
właśnie jest rynek nieruchomości
XXI wieku. Każdego dnia chcemy
dzielić się z wami praktyczną
i aktualną wiedzą. Spotykamy się
z najlepszymi ekspertami, którzy
dostarczają biznesowych inspiracji.
Zapraszamy na blog.otodom.pl.
Warto być na bieżąco.

JAK ONI KUPUJĄ? - BADANIE
PREFERENCJI I SATYSFAKCJI KLIENTÓW
RYNKU PIERWOTNEGO
Nie ustajemy w obserwacji zmieniających się trendów na rynku
nieruchomości. Tym razem pod lupę wzięliśmy rynek pierwotny
i przepytaliśmy aż 513 pełnoletnich mieszkańców nowych osiedli/
inwestycji, które powstały w ciągu ostatnich 2 lat. Zaprezentowane
wyniki z badania Otodom zapewne was zaciekawią.

GDZIE LUDZIE SZUKAJĄ NIERUCHOMOŚCI?
Zastanawiacie się, gdzie najczęściej szukają nieruchomości potencjalni kupujący? Internet, polecenia znajomych, targi mieszkaniowe,
a może ogłoszenia w prasie? Postanowiliśmy sprawdzić, które źródła cieszą się największą popularnością wśród poszukujących ofert.

RODO W BIURZE NIERUCHOMOŚCI
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie
na temat ochrony danych osobowych. Nowe przepisy nie ominęły również branży nieruchomości. W rozmowach z agentami
pytamy, jakie zmiany istotne z punktu widzenia pośredników
nieruchomości wprowadziło RODO oraz jak przygotowywali się
na nowe regulacje.

AKCJA CHARYTATYWNA
- POŚREDNIK PO GODZINACH
Przeczytaj wywiad z Dariuszem Siewierskim, inicjatorem akcji
charytatywnej Tour De Tatry in One Day. Ponad 200 przejechanych kilometrów, 50 tysięcy spalonych kalorii, 25 litrów wypitej
wody, 8 godzin jazdy, a wszystko po to, aby wesprzeć szczytny
cel. Akcja odbyła się pod patronatem Północ Nieruchomości.

WSPÓŁPRACA I ZAANGAŻOWANIE
„Poziom wyżej”, hasło Trzeciego Spotkania Liderów
Nieruchomości doskonale oddało ciekawy program wydarzenia.
Po raz pierwszy uczestnicy mieli możliwość wysłuchania debaty
oksfordzkiej oraz wzięcia udziału w niezwykle emocjonującej grze
z przesłaniem, „The Tree of Life”. Jakie wnioski z gry wyciągnęły
zespoły biorące udział w rozgrywce?
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JĘZYK W SPRZEDAŻY
NIERUCHOMOŚCI
Amerykański
psychoterapeuta
Carl Rogers rozróżniał
słuchanie i słyszenie,
twierdząc, że
„niezdolność człowieka
do porozumiewania się
wynika z jego braku
umiejętności słuchania
drugiego człowieka ze
zrozumieniem”. Oto, jak
zrozumienie rozmówcy
może zwiększyć szansę
na porozumienie
i udaną transakcję.

Podstawą do zrozumienia
potrzeb klienta jest
połączenie zaangażowanego
słuchania z umiejętnością
zadawania odpowiednich
pytań. Rozmawiając
z klientem, agent
nieruchomości powinien
przede wszystkim dążyć
do zrozumienia jego punktu
widzenia, jego potrzeb
i oczekiwań.

ROBERT SZEWCZYK
Content Director SalesOn – mobilnego systemu
Learning & Development, automatyzującego rozwój
kompetencji sprzedażowych, rzeczoznawca majątkowy.

KŁOPOTY Z UMIEJĘTNYM SŁUCHANIEM
Człowiek nie może się nie komunikować – ten znany w teorii komunikacji interpersonalnej postulat
Paula Watzlawicka podkreśla, jak istotną rolę w interakcji między ludźmi odgrywa komunikacja.
Szczególnie, że potrafimy wykorzystywać do tego nie tylko mowę, ale i całe ciało. Jak wynika
z badań psychologa Alberta Mehrabiana, słowa odpowiadają jedynie za 7% przekazywanych przez
nas komunikatów. Reszta – czyli komunikacja niewerbalna, stanowiąca pozostałe 93%, to mimika
(aż 55% przekazu) oraz ton głosu (38% przekazu). Skoro więc komunikujemy się ze sobą tak
aktywnie, to skąd biorą się problemy w zrozumieniu naszych rozmówców i umiejętne odniesienie
się do tego, co starają się nam przekazać? Okazuje się, że pomimo rozwiniętych zdolności związanych z dostarczaniem treści, problem sprawia nam ich odbieranie.
Amerykański psychoterapeuta Carl Rogers rozróżniał słuchanie i słyszenie, twierdząc, że „niezdolność człowieka do porozumiewania się wynika z jego braku umiejętności słuchania drugiego
człowieka ze zrozumieniem”. Jego teorie zainspirowały ruch retoryków, którzy uważali, że jedynie
przez zrozumienie drugiej osoby i właściwe przekazanie swojego zdania w nawiązaniu do wypowiedzi rozmówcy, jesteśmy w stanie osiągnąć porozumienie. W handlu nieruchomościami przekłada
się to na zrozumienie potrzeb klienta i dostosowanie oferty do jego wymagań (zamiast stosowania
„na ślepo” schematów sprzedażowych), dzięki czemu zwiększymy szansę na udaną transakcję.
Pozostaje nam więc odpowiedzieć na pytanie: dlaczego nie rozumiemy tego, co starają się przekazać
nam inni? Z czego wynikają różnice w interpretacji tej samej wypowiedzi przez różne osoby (np. agenta i klienta)? Problemem jest próba interpretowania i rozumienia wypowiedzi w odniesieniu do własnych doświadczeń czy przyzwyczajeń, zamiast empatycznego wsłuchania się i próba zrozumienia
rozmówcy. To dlatego tak ważną kwestią jest odróżnienie słuchania od słyszenia. Słuchanie to rozumienie tego, co klient naprawdę ma na myśli, w odniesieniu do swoich potrzeb, pragnień i oczekiwań.

JAK STAĆ SIĘ DOBRYM SŁUCHACZEM
Jak zamienić się w aktywnego słuchacza, uczestnika konwersacji i doprowadzić do porozumienia na linii agent – klient, które zakończy się sprzedażą? Kluczem do sukcesu jest
zadawanie pytań i udzielanie informacji zwrotnych, dzięki którym wydobędziemy potrzeby
klienta i będziemy w stanie na nie odpowiedzieć. Jednym ze sposobów doskonalenia tych
umiejętności jest zrozumienie, opanowanie, a potem stosowanie czterech cech umiejętnego
słuchania. Omówmy je teraz jedna po drugiej.
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Słuchanie aktywne polega
na skoncentrowaniu uwagi agenta
na kliencie i umiejętne parafrazowanie
(czyli powtarzanie swoimi słowami tego,
co usłyszeliśmy) oraz precyzowanie
(czyli zadawanie pytań aż do uzyskania
coraz pełniejszych informacji).
Słuchanie empatyczne to słuchanie
klienta z odpowiednim nastawieniem.
Wyobraźmy sobie, że klient mówi:

Nie wiem, czy ma sens umawianie
się na kolejne pokazywanie mojego
mieszkania, skoro od miesięcy nie jesteście
Państwo w stanie zmienić jego zdjęć
w ogłoszeniu. W takiej sytuacji trzeba
odnosić się w neutralny sposób do uczuć
i emocji, które zauważymy u klienta.
Mówiąc np. Rozumiem Pani zarzuty, w tej
sytuacji możemy zaproponować… pokazujemy, że rozumiemy emocje klientki
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ELEMENTY
AKTYWNEGO SŁUCHANIA
Parafrazując, podkreślamy najważniejsze części wypowiedzi klienta. Możemy
skupiać się na treści zdań, ale również na jego emocjach, dzięki czemu wyodrębnimy to, co jest dla niego najistotniejsze. Informacja zwrotna z kolei pozwala nam
na ocenę skuteczności wysłanego przez klienta komunikatu. Dzięki temu unikniemy
nieporozumień, które mogłyby np. doprowadzić do prezentacji oferty, która mija
się z oczekiwaniami klienta. Parafraza wymaga skoncentrowania uwagi na istocie
czyjejś wypowiedzi. Świadome stosowanie tej techniki chroni przed nieporozumieniami wynikającymi ze złego zrozumienia słów rozmówcy. Parafrazę zaczynamy
zwykle od słów takich, jak:
J eżeli dobrze zrozumiałem, to…
J eśli się nie mylę, to najważniejsze dla Pana jest...
P
 owiedział Pan, że…
Z
 tego, co Pani mówi wynika, że...
Po takim wstępie, wstawiamy treść, którą według nas przekazał klient,
tak jak ją usłyszeliśmy bądź zrozumieliśmy. Warto zakończyć parafrazę:

i jesteśmy skłonni się do nich odnieść.
Słuchanie świadome, czyli słuchanie,
a nie tylko słyszenie, to obserwowanie
i wsłuchiwanie się w spójność wypowiedzi klienta. Nie wystarczy jedynie
milczeć, gdy druga osoba mówi. Warto
również co jakiś czas podkreślać wypowiedzi klienta, dopytywać i precyzować,
starając się wyłonić sedno przekazu.
Słuchanie otwarte to z kolei słuchanie bez oceniania, które powinno
poprzedzać doradzanie bądź prezentację oferty. Częstym błędem agentów
nieruchomości jest próba sprzedaży
danej oferty bez dogłębnego poznania
potrzeb klienta. Może to być efektem
rutyny, niedbalstwa lub błędnego
założenia wynikającego z poprzednich
doświadczeń. Mogą z tego wynikać
nieporozumienia, które w efekcie obniżą
satysfakcję klienta z prezentowanej
przez nas oferty. Dużo lepiej więc
za każdym razem poświęcić czas na poznanie konkretnego klienta i dopiero
wówczas – bez wcześniejszych założeń
– dopasowanie do niego oferty, która
będzie miała o wiele większe szanse
trafić w jego gusta czy potrzeby.

agent nieruchomości |

p
 ytaniem: Jeśli dobrze zrozumiałem to, że zależy Panu na...?
 pelem: Proszę mnie poprawić, jeśli coś pomyliłem.
a

PRZYKŁAD:
K
 lient: Spodziewałem się, że po sprzedaży u Państwa dwóch poprzednich działek będę mógł liczyć przy kolejnej transakcji
na ekstraobniżkę prowizji.
P
 arafraza: Rozumiem, że w związku z dobrą historią naszych wzajemnych
relacji spodziewał się Pan większej obniżki prowizji.
K
 lient: Faktycznie, to mieszkanie wydaje się być dobrą inwestycją, ale muszę sobie to wszystko jeszcze dokładniej przemyśleć. Być może zlikwiduję
lokatę w przyszły wtorek.
P
 arafraza: Rozumiem, że potrzebuje Pan jeszcze czasu do namysłu.

>
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ZACHOWANIA
PRZESZKADZAJĄCE
W UMIEJĘTNYM
SŁUCHANIU
Precyzowanie, inaczej klaryfikacja, to uściślenie i uporządkowanie wypowiedzi.
Pozwala wypunktować i podsumować najważniejsze wnioski z dyskusji. Klaryfikacja
pomaga wyjaśnić to, co do tej pory zostało powiedziane, jest także pomocna
w poszukiwaniu dodatkowych informacji. Dzięki klaryfikacji możemy pomóc klientowi dostrzec inny punkt widzenia danej sprawy. W praktyce klaryfikacja to nic
innego, jak zadawanie dodatkowych pytań. Warto pamiętać przy tym, że pytania
mają doprowadzić do lepszego zrozumienia klienta, a nie powodować, że zostaniemy uznani za człowieka wścibskiego. Klaryfikacja polega na upewnieniu się,
co klient ma na myśli – jak rozumie daną kwestię.
Można ją zacząć np. od słów:
P
 owiedziała Pani, że ważne jest, aby mieszkanie było z charakterem…
C
 o Pani przez to rozumie?
Jakie mieszkanie uznałaby Pani za mieszkanie z charakterem?

PRZYKŁAD :
Klient: Zanim się zdecyduję, chciałbym jeszcze zobaczyć, co proponują
inne agencje.
Klaryfikacja: Chciałbym zaproponować Panu również inne oferty naszej
agencji. Interesują Pana wyłącznie domy jednorodzinne, czy wolałby
Pan szerszą ofertę?
Klient: Spodziewałem się, że po tylu latach współpracy
będę mógł liczyć na atrakcyjną prowizję.
Klaryfikacja: Rozumiem, że obecna prowizja jest dla Pana rozczarowująca.
Jakie warunki byłyby dla Pana atrakcyjniejsze?
Klient: Faktycznie, to mieszkanie jest bardzo ciekawe, ale muszę to sobie
jeszcze dokładniej przemyśleć. Być może umówimy się z notariuszem
na przyszły wtorek.
Klaryfikacja: Mam wrażenie, że jednak coś w tym mieszkaniu nie przypadło Panu do gustu. Czy chciałby Pan jeszcze doprecyzować oczekiwania
co do oferty?

agent nieruchomości |

W procesie umiejętnego słuchania warto
unikać pewnych zachowań, które omówimy za chwilę. Te zachowania nie tylko
nie wspierają w umiejętnym słuchaniu,
ale wręcz szkodzą. Zakłócają proces
słuchania po stronie agenta, a jednocześnie powodują, że klient dochodzi
do wniosku, że agent nie słucha go
i nie rozumie jego oczekiwań.

AUTOMATYCZNE POTAKIWANIE
Gdy klient mówi, agenci często przytakują, automatycznie kiwając głową.
Chcą pokazać klientowi, że go słuchają.
Problem w tym, że w wielu przypadkach
agent, mimo iż kiwa głową, wcale nie słucha. Jeśli agent będzie się tak zachowywał, klient dostrzeże, że tak naprawdę
nie interesuje go, co on mówi i wykonuje
tylko wyuczone ruchy. To może rodzić
frustrację klienta i budować dystans
do agenta nieruchomości.

PRZYGOTOWYWANIE
ODPOWIEDZI
To zachowanie bezpośrednio łączy się
z poprzednim, czyli automatycznym
potakiwaniem. Należy unikać układania w głowie odpowiedzi, scenariuszy,
korzyści itp., zanim nie wysłucha się
klienta do końca. Zamiast planować,
co powiedzieć, agent musi wysłuchać
tego, co mówi klient, zastanowić się
i dopiero wtedy odnosić się do jego
wypowiedzi. Jednym z największych
błędów popełnianych przez agentów jest
właśnie tracenie okazji do wysłuchania,
na czym tak naprawdę zależy klientowi,
wynikające z tego, że zamiast słuchać,
myślą, co odpowiedzieć.

temat numeru |
INTERPRETACJA WYPOWIEDZI
W sprzedaży jednym z wrogów agenta
jest błędna interpretacja. Te same słowa
mogą wywołać różne wrażenia u każdego
z uczestników rozmowy. Często myślimy
o kliencie: On mnie nie rozumie, on mnie
nie słuchał, nie zrozumiał oferty. Tymczasem
w trakcie wymiany zdań zdarza się nam
nie zwracać uwagi na to, co ludzie mówią
lub nie dowierzać temu, co właśnie usłyszeliśmy. Bardzo często, zamiast wsłuchiwać się w to, co klient do nich mówi,
próbujemy zgadnąć, domyślić się, co klient
„tak naprawdę” ma na myśli. Gdy np. klient
mówi: To mieszkanie nie jest dla nas, bo jego

jest w stanie docenić atrakcyjności tego osiedla, a w dodatku jest obcesowy) spowoduje,

standard wykończenia jest poniżej naszych
oczekiwań, zamiast zapytać co dokładnie

że nie będziemy zwracać należytej uwagi
na to, co klient mówi i o co pyta. Jego słowa staną się dla nas mało ważne, bo skupimy swoją uwagę na ocenianiu i wydawaniu
osądów. Jeśli zaczniemy oceniać klienta
i będziemy jednocześnie zbyt pewni swoich
racji, przestaniemy słuchać kierowanych
do nas uwag lub wątpliwości. Możemy
wtedy przyjąć postawę sprzeciwu opartą
np. na agresji, która będzie formą reakcji
obronnej na postawione nam zastrzeżenia.
Upierając się przy swoim, ludzie są skłonni
do przekręcania obiekcji, szczególnie tych,
które nie są im na rękę. W takiej sytuacji
rozmowa rzadko kończy się sukcesem.

ma na myśli, zaczynamy doszukiwać się
w niej drugiego dna.

RADZENIE I DORADZANIE

OSĄDZANIE I OCENIANIE
Gdy rozmawiamy z klientem, nigdy nie
sugerujmy się opiniami innych kolegów
o nim. Taka „etykieta” klienta (np.: On nie

Zdarza się, że podczas rozmów formułujemy rady, zanim jeszcze poznamy potrzebę
klienta. Dzieje się tak, ponieważ chcemy
szybko pokazać jak bardzo jesteśmy
zainteresowani rozmówcą i jak mocno

agent nieruchomości |
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chcemy mu pomóc. Takie przedwczesne
„radzenie” jest jednak niebezpieczne,
bo wskazane nieruchomości z dużym
prawdopodobieństwem mogą być nietrafione. Dlaczego? Nie skupialiśmy się na
przebiegu rozmowy oraz na tym, co klient
mówi i czuje, ale na tym, aby dobrze
wypaść w roli eksperta.
Umiejętne słuchanie to widzenie świata w taki sposób, w jaki widzi go klient,
a to właśnie umiejętne słuchanie jest podstawową, lecz często zaniedbywaną umiejętnością każdego agenta nieruchomości.
Umiejętne słuchanie to komunikowanie: „Kliencie, interesuję się tym,
co dzieje się w twoim życiu. Twoja
osoba i twoje doświadczenia są dla
mnie ważne”. Tylko takie nastawienie
na współpracę zaowocuje nawiązaniem
właściwej relacji z klientem, a to przecież pierwszy krok na długiej drodze
do udanej sprzedaży nieruchomości.

10

PRZEMYSŁAW MIK
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TEN TYP TAK MA,
CZYLI JAK WSPÓŁPRACOWAĆ,
ŻEBY SPRZEDAĆ
W SKRÓCIE

PRZEMYSŁAW MIK

J akimi cechami wyróżniają się
poszczególne typy klientów

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w sprzedaży i zarządzaniu
sprzedażą B2B, obecnie prezes zarządu McHayes&StewardGroup i Szkoły
Zarządzania Sprzedażą. Rozwija także markę SalesOn.pl,
wyspecjalizowaną w szkoleniu i rozwijaniu działów sprzedaży.

Na jakie elementy położyć
nacisk we współpracy z klientem
J aki styl rozmowy będzie
najlepszy i jakich słów warto użyć

Wiedza o tym, kim jest nasz klient, jak postępuje,
co go motywuje, jak z nim rozmawiać
i jak zachować się w jego obecności – to jedne
z najważniejszych informacji, jakie może posiąść
profesjonalista w branży nieruchomości.
I to niezależnie od tego, czy zajmuje się sprzedażą
standardowych mieszkań, luksusowych willi
czy wynajmem lokali w centrach handlowych.
Wiedza o kliencie i umiejętność jej wykorzystania
mogą bardzo pomóc agentowi w osiągnięciu
jego celu – czyli sfinalizowaniu transakcji.

TYPY KLIENTÓW
W sprzedaży najczęściej mamy do czynienia z czterema typami klientów. Warto poznać
ich unikatowe cechy, aby dowiedzieć się, jak podejmują decyzje o zakupie i jak z nimi pracować, aby osiągnąć sukces w sprzedaży. Dobre przygotowanie do rozmowy i prezentacja
właściwej oferty pomogą w osiągnięciu naszego celu, którym jest sprzedaż nieruchomości
i zadowolenie klienta ze współpracy z nami.

agent nieruchomości |
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CZERWONY CHOLERYK,
CZYLI TYP DOMINUJĄCY
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JAK ROZMAWIAĆ
Z CZERWONYM
CHOLERYKIEM?

Zdecydowanie chce przewodzić w każdej relacji, pokazuje „kto tu rządzi” również w transakcjach handlowych. Jego nastrój często się zmienia, nieustannie waha się między entuzjazmem i rozczarowaniem, co może utrudnić agentowi wyczucie, czy trafił z odpowiednią ofertą. Czerwony choleryk ma skłonność do przesady, dlatego warto dokładnie doprecyzować,
które cechy nieruchomości są dla niego najistotniejsze. Stawia ambitne cele zarówno sobie,
jak i innym, zatem będzie bardzo wymagającym partnerem we współpracy. Domaga się
akceptacji swoich pomysłów, ponieważ uważa je za słuszne. Koncentruje się na tym,
aby zadania były zrealizowane jak najszybciej, narzuca tempo pracy i lubi mieć kontrolę –
dlatego bądź przygotowany na pytania. Dużo chętniej mówi niż słucha, zatem to agent musi
być tym, który przyjmie pozycję słuchacza, ale jednocześnie powinien szybko reagować
w postaci krótkich, rzeczowych propozycji. Będzie z tobą rywalizował.

Mów pewnie, krótko i na temat.

Czerwony choleryk lubi w zachowaniu agenta troskę o oszczędzanie jego czasu poprzez
dobre przygotowanie do spotkania. Lubi postawę „serwisującego”, czyli szybkie i sprawne
wykonywanie jego poleceń, lubi, gdy agent jest „uległy” i nie próbuje go zdominować.

PODCZAS KONTAKTU
Z CZERWONYM
CHOLERYKIEM UNIKAJ:

CO CZERWONY CHOLERYK LUBI W TWOJEJ OFERCIE
Lubi coś, co jest adresowane dokładnie do niego – czyli np. oferta przygotowana
„specjalnie dla niego”. Ceni proste i konkretne oferty. Lubi, jeżeli w zawierających wiele
szczegółów materiałach zaznaczysz (np. markerem) te informacje, których poszukuje. Czerwony choleryk w zasadach współpracy z tobą doceni oszczędzanie jego czasu.
Najlepiej, gdy czerwony choleryk o danej sprawie będzie słyszał tylko w kontekście jej rozpoczęcia oraz zakończenia. Ceni sobie krótkie rozmowy z dobrze przygotowanym agentem
i oczekuje informowania go tylko o istotnych faktach.
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Unikaj szczegółowych wypowiedzi.
Eksponuj korzyści oraz cechy, takie

jak nowoczesność i wyjątkowość.
Nie dopytuj go, nie tłumacz

i nie pouczaj.
Traktuj go jak eksperta,

proponuj lepszy wybór.

 rzesadnej pewności siebie,
p
przerywania jego wypowiedzi,
powolnych, mało
dynamicznych ruchów,
zbyt obszernych informacji,
które trudno zrozumieć,
rozmów o rzeczach nieważnych,
braku twojej decyzyjności.

>
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ŻÓŁTY SANGWINIK,
CZYLI TYP ENTUZJASTYCZNY
Żółty sangwinik interesuje się ludźmi
i chce ich poznawać. Pełen życia inspirator,
entuzjastycznie nastawiony wobec nowych
pomysłów i zmian, dlatego będzie pozytywnie podchodził do nawet najbardziej
niestandardowych ofert. Często zmienia
swój zakres zainteresowań, bo ma wciąż
potrzebę robienia czegoś nowego. Sztywno
dopasowane oferty nie będą dla niego
atrakcyjne. Pozwól mu się wygadać i daj mu
poczuć, że jest w centrum uwagi. W pracy
z tym typem klienta pamiętaj, że nie jest on
przywiązany do raz podjętej decyzji i często
ma „słomiany zapał”.

Żółty sangwinik w twoim
zachowaniu lubi, gdy jesteś
na luzie, ceni swobodę
i naturalność. Lubi pracować
z ludźmi podobnymi do siebie.
Przekonasz go kreatywnością
i niestandardowymi
rozwiązaniami.

CO ŻÓŁTY SANGWINIK
LUBI W TWOJEJ OFERCIE?
Lubi, kiedy oferta jest jasna i kreatywnie napisana, doceni każdy element
zaskoczenia. Zwróci uwagę na jakość
wykonanych zdjęć. Skonstruuj ofertę
tak, aby mógł on się w niej swobodnie
czuć i nie musiał zaprzątać sobie głowy
analizą szczegółów.

JAKIE SĄ ZASADY WSPÓŁPRACY
Z ŻÓŁTYM SANGWINIKIEM?
Żółty sangwinik docenia kontakty
nieformalne i poczucie humoru. Możesz
mu wysłać SMS z dowcipem krążącym
wśród znajomych. Ceni kontakt z osobami
uporządkowanymi, które „pamiętają za
niego” o wszystkich drobnych sprawach.
Ważna jest dla niego elastyczność – jeżeli
w ostatniej chwili zmienia zdanie na temat
tego, jakie mieszkanie kupić, to spodziewa się, że elastycznie dostosujesz się
do jego wymagań.
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JAK ROZMAWIAĆ
Z ŻÓŁTYM
SANGWINIKIEM?
U
 śmiechaj się i bądź elastyczny.
S
 łuchaj bardzo uważnie, ponieważ
czasem trudno jest wychwycić
konkrety z jego wypowiedzi.
S
 tosuj podsumowania.
O
 peruj łatwymi do zapamiętania
sformułowaniami.

PODCZAS KONTAKTU
Z ŻÓŁTYM SANGWINIKIEM
LEPIEJ UNIKAJ:
p
 rzesadnego usztywnienia,
oficjalności,
braku

poczucia humoru,
sygnalizowania, że nie masz czasu
rozmawiać o sprawach nieważnych,
k
 onstruowania
zbyt szczegółowej oferty,
t rzymania się tylko
oficjalnego harmonogramu.
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ZIELONY
MELANCHOLIK,
CZYLI TYP
WAHAJĄCY SIĘ
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Podczas kontaktu
z zielonym
melancholikiem
unikaj wszelkiej
ekstrawagancji,
poufałości
i oficjalności.
Nie daj mu
odnieść wrażenia,
że potrzebujesz
go tylko do
odniesienia korzyści
finansowych.
Bądź cierpliwy,
nie zmuszaj go do
podjęcia decyzji
„tu i teraz”.

Zielony melancholik to nieśmiały tradycjonalista manifestujący swoją osobowość
zarówno w sposobie ubierania się, jak i zachowaniu. Będzie poszukiwał bezpiecznych
ofert i często trafi do ciebie z polecenia.
Raczej zamknięty w sobie, mówi wolno
i wyraża się oszczędnymi gestami – dlatego, aby dobrze poznać jego potrzeby, warto
dopytać o szczegóły. Spokojny i stonowany,
opiera się na wzajemnych zobowiązaniach.
Warto poświęcić czas na zbudowanie z nim
relacji. W jego mimice znajdziemy wiele sygnałów świadczących o życzliwości wobec
rozmówcy, ale nie jest ona tak wyrazista
jak u żółtego sangwinika. Taki klient jest
dobrze zorganizowany, cierpliwy, konkretny
i tego samego będzie oczekiwał od współpracy z agentem. Wysoko ocenia wiarygodność i kulturę osobistą.

CO LUBI ZIELONY MELANCHOLIK
W TWOJEJ OFERCIE?
Nie ma specjalnych wymagań, pamiętaj jednak, aby oferta była dobrze przygotowana,
ponieważ wymaga on pełnego profesjonalizmu już na etapie przeglądania ogłoszeń.
We współpracy z nim nie ma miejsca
na improwizację.

PODCZAS WSPÓŁPRACY
Z TOBĄ ZIELONY
MELANCHOLIK LUBI:
 ontakty nieformalne,
k
załatwianie spraw
w „małych porcjach”,
 użo czasu do namysłu,
d
gdy musi podjąć decyzję,
postawę cierpliwego konsultanta.

JAK ROZMAWIAĆ
Z ZIELONYM MELANCHOLIKIEM?
 ów łagodnym, ciepłym tonem.
M
Spokojnie pomóż mu wybrać mieszkanie i podjąć decyzję.
Daj mu dokładnie obejrzeć mieszkanie, pozwól mu to przemyśleć.
Używaj spokojnego, pozbawionego nachalności języka korzyści.

agent nieruchomości |
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NIEBIESKI ANALITYK, CZYLI TYP CHŁODNY
Przedstawiciele tego typu rozważnie podejmują decyzje,
a ich cierpliwość zdaje się nie mieć granic. Dbają o każdy szczegół. Zanim podejmą decyzję, sami przejrzą dokładnie ofertę
i będą potrzebować racjonalnej argumentacji. Przygotuj się
na wnikliwe pytania dotyczące rynku nieruchomości, bowiem
ich pasją jest dokładność i koncentracja na faktach. Używają
precyzyjnych sformułowań, lubią numerowanie i wypunktowanie
spraw, o których będzie mowa. W podejściu do zadań najbardziej
interesuje ich właściwy sposób wykonania. Kładą nacisk raczej
na samo zadanie niż na ludzi, którzy są w nie zaangażowani.

NA CO BĘDZIE ZWRACAŁ UWAGĘ NIEBIESKI
ANALITYK PODCZAS WSPÓŁPRACY Z TOBĄ?
Niebieski analityk ceni sobie racjonalne wykorzystanie jego
czasu. Jednak rozmowy z nim nie muszą być koniecznie krótkie.
Niebieskiego analityka często interesują szczegółowe kwestie i musisz być zawsze przygotowany do rozmowy o nich.
Klient tego typu zwykle sporządza sobie notatki, określając,
jakimi zagadnieniami będziecie się zajmowali podczas spotkania.

JAK ROZMAWIAĆ
Z NIEBIESKIM ANALITYKIEM?
NIEBIESKI ANALITYK
LUBI W TWOIM ZACHOWANIU:
 rofesjonalizm i spokój,
p
skupienie na tematach zawodowych,
uważne słuchanie tego, co mówi,
precyzyjne odpowiedzi,
posługiwanie się obiektywnymi danymi i zestawieniami,
kulturę osobistą i zadbany wygląd.

M
 ów spokojnie i rzeczowo.
P
 odpieraj się szczegółami,
przedstaw dowody pisemne, porównania.
K
 orzystaj z wiarygodnych statystyk i danych.

PODCZAS KONTAKTU
Z NIEBIESKIM ANALITYKIEM UNIKAJ:
c haotyczności i bałaganu,

CO NIEBIESKI ANALITYK LUBI W TWOJEJ OFERCIE?
Uwielbia precyzję i szczegółowe zestawienia. Ciekawi go oferta
logicznie skonstruowana, z dużą liczbą informacji. Zwraca uwagę
na jakość redakcji oferty i język pisany.
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p
 rób nawiązywania zbyt bliskich kontaktów,
 ówienia po imieniu, gdy klient jeszcze sobie tego nie życzył,
m
s łabej jakości materiałów, pogniecionych lub źle odbitych,
z byt ogólnych rozmów „o niczym”.
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Przedstawiliśmy cztery typy
klientów, ale uwaga – warto mieć
na uwadze, że bardzo rzadko
zdarza się, aby klient, z którym się
kontaktujesz, reprezentował tylko
jeden z omawianych w tym artykule
typów osobowości. Każdy z nas
stanowi unikatową kombinację
cech z różnych stylów i typologii.
U każdego z nas występują w większym lub mniejszym stopniu cztery
omówione typy. Na ogół możemy
jednak mówić o tzw. stylu dominującym, czyli takim, który u kogoś
jest najbardziej widoczny.
Wystarczy, że będziesz miał świadomość istnienia tych 4 głównych
typów, a będziesz w stanie ocenić,
który z nich dominuje u twojego
klienta. Dzięki temu będzie ci zdecydowanie łatwiej dopasować styl
pracy i sfinalizować transakcje.

agent nieruchomości |
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ROBERT SZEWCZYK

| temat numeru

SŁOWA KLUCZE
W SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
W SKRÓCIE
Jak dobrać właściwe zwroty
w rozmowie z klientem
Jak wzmocnić pozytywną
motywację klienta

Jesteśmy sprzedawcami i zdania, które wypowiadamy zaliczają się do naszych głównych narzędzi pracy. To od nich w bardzo
dużym stopniu zależy, czy uda nam się przekonać klienta, czy nie.
Umiejętność właściwego doboru słów, aby opowiedzieć klientowi
o przygotowanej dla niego ofercie mieszkania potrafi zdziałać cuda.
W artykule zajmiemy się kilkoma podstawowymi słowami i zwrotami.
Umiejętność ich odpowiedniego stosowania z pewnością pomoże
w zwiększeniu sprzedaży.

Jak dobrze konstruować zdania,
aby osiągnąć sprzedażowy cel

"
O tym, że słowa mają moc,
przekonujemy się wielokrotnie,
nie tylko w sytuacjach
sprzedażowych. W relacji agent–klient
musimy podwójnie zastanowić się
nad doborem właściwych zwrotów
pojawiających się w naszych
wypowiedziach, te bowiem potrafią
wesprzeć w osiągnięciu naszego celu
lub wprowadzić wiele zamieszania.

agent nieruchomości |

DLACZEGO"

Bardzo łatwo jest popełnić błąd, który utrudni nam później sprzedaż. Zdarza się, że zadajemy jedno pytanie, które potrafi totalnie
zniszczyć całe misterne przygotowanie sprzedaży. Z reguły pytanie
to pada, gdy klient odmawia lub ma obiekcje. Załóżmy, że wyraża
opinię: „Dla mnie cena tego mieszkania nie jest adekwatna do standardu wykończenia i lokalizacji”. Słysząc to, najczęściej pytamy:
„dlaczego”? To najgorsze z pytań, jakie można zadać, gdy klient
ujawnił swoje obiekcje. Z jakiego powodu? Ponieważ gdy klient odmawia, a my pytamy go „dlaczego?”, on zamiast szukać powodów,
dla których warto kupić to mieszkanie, skupia się na znalezieniu
argumentów na obronę swoich obiekcji.
Szukanie przez klienta uzasadnienia jego obiekcji, gdy pytamy
go „dlaczego” jest zupełnie naturalne. Po prostu broni swojej
decyzji, bo ludzie nie lubią zmieniać swojego zdania. Trudno będzie
go teraz przekonać. Zauważmy, że każda odpowiedź jest negatywna.

temat numeru |
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ROZMOWA NIESKUTECZNA:
 lient: Nie widzę w tym mieszkaniu nic atrakcyjnego.
K
Agent: Dlaczego?
Klient: Bo moim zdaniem mieszkanie ma przeciętny
standard wykończenia i nie najlepszy rozkład.

Nigdy nie należy zadawać pytania „dlaczego”, gdy klient przedstawia obiekcje. Naprowadzamy wtedy jego umysł na szukanie
argumentów na obronę tych zastrzeżeń. Klient zawsze znajdzie
kilka odpowiedzi uzasadniających jego obiekcje. Czy te uzasadnienia
są dla niego samego przekonujące? Oczywiście, że tak — w końcu
on sam je wymyślił. Gdy klient przedstawia obiekcję, należy zadać
pytanie, które ukierunkuje jego myśli na pozytywne rozwiązanie,
czyli szukanie czegoś, co zmotywuje go do zakupu.

ROZMOWA SKUTECZNA:
 lient: Nie widzę w tym mieszkaniu nic atrakcyjnego.
K
Agent: A jakie cechy musiałoby mieć mieszkanie,
aby wydało się Panu atrakcyjne?
Klient: Musiałoby mieć wysoki standard wykończenia
i położenie w prestiżowej okolicy.

Zauważmy, że klient powiedział to samo, lecz nasze pytanie
było ukierunkowane na poszukiwanie pozytywnych rozwiązań.
W odpowiedzi klient podał warunki, które dla niego są interesujące. Gdyby je spełniono prawdopodobnie obiekcje zniknęłyby.
Jeżeli jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania klienta lub przynajmniej się do nich zbliżyć, mamy większą szansę na sprzedaż,
niż gdy zadamy mu pytanie „dlaczego”.

ZWRÓĆ UWAGĘ
Gdy klient wysyła coraz częściej i więcej pozytywnych
sygnałów – pytaniem „Dlaczego?” wzmocnimy jego dobre
nastawienie. Na przykład gdy wyraża uznanie dla dużego
popytu na mieszkania z twojej oferty, to można bezpiecznie
zadać mu pytanie: „Jak Pan myśli, dlaczego klientom podobają się
nasze mieszkania?”. Można też zapytać: „Jak Pan sądzi, dlaczego
te mieszkania tak dobrze się sprzedają?”. Ukierunkowujemy wtedy
uwagę klienta na pozytywne aspekty naszej oferty i wzmacniamy jego dobre nastawienie na przyszłość. Słowo „dlaczego”
wymusza na słuchaczu odruchowe poszukiwanie odpowiedzi.
Używajmy tego słowa do wzmocnienia pozytywnej motywacji,
pytając np.: „Powiedział Pan, że dobrze się Panu pracuje z naszą

agencją. Jak Pan sądzi, dlaczego tak jest?”.

agent nieruchomości |

Używajmy słowa „dlaczego” do wzmocnienia
pozytywnej motywacji klienta.
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SPRÓBUJ"

"

Nasz umysł, a szczególnie jego nieświadoma część, bardzo precyzyjnie reaguje na polecenia. Zauważmy, że czynność próbowania nie
jest tym samym, co faktyczne robienie czegoś. Potrafimy przytoczyć wiele przykładów z życia, gdy próbowaliśmy coś osiągnąć,
ale czy myślenie „spróbuję” przybliżyło nas do zrealizowania celu?
Czy szef sprzedaży rozlicza z prób? A może jednak z wyników?
Czy powinniśmy próbować sprzedawać mieszkania lub wynajmować
lokale, czy też raczej sprzedawać i wynajmować?

Efekt może być taki, że klient spróbuje, ale… mu się nie uda.
Po prostu nie zrobi tego, o co go prosimy. Co więcej, mówiąc
„spróbuj”, dajemy klientowi przyzwolenie na to, że jesteśmy gotowi
przyjąć odpowiedź typu „Próbowałem, lecz mi się nie udało”.

ROZMOWA SKUTECZNA:
Panie Janie, proszę zauważyć plusy lokalizacji tego domu.

No właśnie. Słowo „spróbuj” osłabia motywację do działania.
Zakłada możliwość porażki. Mówiąc do klienta „spróbuj”, w praktyce dajemy mu podświadome przyzwolenie na to, że może on czegoś
nie zrobić. Prosimy tylko, aby spróbował. Konstruowanie zdań,
w których umieścimy słowo „spróbuj”, może zaszkodzić w sprzedaży. Starajmy się wykluczyć ten zwrot ze swojego słownika sprzedażowego i unikać go jak ognia.

Proszę wyobrazić sobie swoją rodzinę
w tej eleganckiej rezydencji...
Proszę dostrzec korzyści z zakupu
tego mieszkania na wynajem.
P
 roszę znaleźć chwilę na spotkanie.

ROZMOWA NIESKUTECZNA:
Panie Janie, niech Pan spróbuje zauważyć
plusy lokalizacji tego domu.

Proszę
spróbować wyobrazić sobie swoją rodzinę
w tej eleganckiej rezydencji…

ZWRÓĆ UWAGĘ
Gdy klient mówi „spróbuję”, nigdy nie przyjmujmy takiej wypowiedzi jako wiążącej. Starajmy się doprecyzować jego wypowiedź
i uzyskać deklarację bez słowa „spróbuję”.

Niech Pan spróbuje dostrzec korzyści z zakupu
tego mieszkania pod wynajem.

Gdy Klient mówi: „Spróbuję podjąć decyzję i wysłać podpisaną
umowę do poniedziałku”, prawdopodobnie komunikuje coś
takiego: „Zacznę o tym myśleć, ale z dużym prawdopodobieństwem

Proszę spróbować znaleźć chwilę na spotkanie.

nie uda mi się poświęcić na to odpowiednio dużo czasu, podjąć
decyzji i wysłać umowy”.
Gdy klient mówi: „Spróbuję się do Pana odezwać w następnym
tygodniu”, prawdopodobnie chce zakomunikować: „Nie będę miał

na to czasu w najbliższych dniach i nie wiem, kiedy się odezwę”.

agent nieruchomości |
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POMIMO"

"

Zwrot „pomimo że” działa odwrotnie
do słowa „ale”. Jeśli w środek zdania
wstawimy „pomimo że”, najważniejsze
będzie to, co zostało powiedziane przed
tym zwrotem. Wszystko, co wypowiemy
po tych słowach będzie miało słabszą siłę
oddziaływania, np.:

Ten lokal będzie łatwo sprzedać,
POMIMO że jest drogi.

Ten dom sprawia wrażenie przytulnego,
POMIMO że ma duży metraż.

To mieszkanie szybko znajdzie nabywców, POMIMO że znajduje się
na ostatnim piętrze.

ALE"

"

To słowo użyte w zdaniu potrafi zupełnie
zmienić jego odbiór u naszego klienta.
„Ale” powoduje, że jedna część naszej
wypowiedzi wydaje się klientowi ważniejsza niż druga, nawet jeśli tego nie chcemy.
Dlatego umiejętność świadomego używania niektórych zwrotów w sprzedaży jest
tak bardzo istotna.
Użycie „ale” podważa prawdziwość lub
wagę części zdania znajdującej się przed
tym słowem. Cała uwaga słuchacza jest
przenoszona na to, co następuje po „ale”.
Istnieją jednak także sytuacje w sprzedaży, w których wykorzystanie „ale” jest
użyteczne. Będzie tak choćby wtedy, gdy
chcemy odebrać lub zminimalizować znaczenie pierwszej części zdania, np.:

To mieszkanie ma co prawda okna z wystawą
północną, ALE za to ma widok na park.
To mieszkanie jest dość drogie, ALE można
osiągnąć za nie wysoką stawkę za wynajem.

Tak, to stary dom, ALE za to bardzo ekonomiczny w utrzymaniu.
Tak, ten lokal wymaga remontu, ALE ma niską
stawkę za wynajem.

PORÓWNAJMY DWA
PODOBNE ZDANIA:
Ta działka jest do kupienia
za atrakcyjną cenę, ALE jest wąska.

PORÓWNAJMY DWA
PODOBNE ZDANIA:
T
 o mieszkanie robi wrażenie
przestronnego, POMIMO
że ma małą powierzchnię.
T
 o mieszkanie ma małą powierzchnię, POMIMO że robi
wrażenie przestronnego.

Ta działka jest wąska, ALE jest
do kupienia za atrakcyjną cenę.

W tych zdaniach zostały użyte dokładnie
te same zestawy słów. Mimo to, reagujemy
inaczej na każde z nich. Tak, jakby znaczyły coś innego. A to dlatego, że słowo „ale” kasuje wagę tego, co zostało

Obydwa zdania zawierają dokładnie te
same słowa. Reakcja na nie może być jednak różna, zupełnie tak, jakby ich znaczenia
były przeciwne. Ponieważ zwrot „pomimo
że” kieruje uwagę na to, co jest na początku zdania, i kasuje wagę tego, co zostało
wypowiedziane po nim.

wypowiedziane przed nim.

PAMIĘTAJ

Zwrot „pomimo że” powoduje osłabienie
lub nawet utratę znaczenia wszystkiego,
co jest w zdaniu po nim. Klient większą
uwagę zwróci na pierwszą część zdania.

Słowo „ale” powoduje, że wszystko, co jest przed nim zostaje osłabione lub nawet
wymazane. Klient większą uwagę zwróci na drugą część zdania. Konstruuj zdania
tak, aby to, co jest dla ciebie ważniejsze było wypowiedziane zawsze po słowie „ale”.
To, co chcesz osłabić, stawiaj na początku zdania.

Konstruuj tak wypowiedzi, aby to, co jest
dla ciebie ważniejsze było wypowiedziane przed zwrotem „pomimo że”, a to,
co chcesz osłabić, stawiaj na końcu zdania.

agent nieruchomości |
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I"

"

"

Spójnikiem „i” można połączyć
ze sobą wszystko. Umysł ludzki działa tak, że gdy pierwsza część zdania
jest prawdziwa, to druga część połączona spójnikiem „i” również może stać się
dla podświadomości prawdą.

JAK MOŻNA
WYKORZYSTAĆ TE
ZASADY W ROZMOWIE
HANDLOWEJ?
P
 owiedział Pan, że mamy niską prowizję i zwrócę przy tym Pana uwagę
na to, że mamy największą ofertę
nieruchomości na sprzedaż na rynku.

NIE"

Używanie w poleceniach lub sugestiach słowa „nie” ma duże znaczenie dla wywierania
wpływu na słuchacza i modelowanie jego reakcji. Słowo „nie” jest dla podświadomości
niezauważalne, pozostaje poza nią. Można powiedzieć, że podświadomość nie rozumie
słowa „nie”. Aby coś zanegować, musimy to sobie najpierw przypomnieć. Na potrzeby
tego zagadnienia zróbmy mały eksperyment. Proszę przeczytać uważnie poniższe zdanie:

Wyobraź sobie teraz jakiekolwiek zwierzę. Tylko nie olbrzymiego
słonia. Nie wyobrażaj sobie również, że ten słoń wachluje uszami
i nie wyobrażaj sobie, że ten słoń ma długą trąbę, na której ma
związaną czerwoną kokardkę.
A teraz powiedz, o czym pomyślałeś? Prawdopodobnie w pierwszym odruchu
zobaczyłeś w głowie dużego słonia, machającego uszami z kokardą na trąbie, tak?
Jeżeli tak się stało, to właśnie dlatego, że nasza świadomość ignoruje polecenie „nie”.
Aby móc „nie myśleć” o czymś, na początku musimy sobie to coś wyobrazić.

BO"

"

Jednym ze słów, które ma ogromną siłę,
jest „bo”. To niepozorne słówko świetnie
się sprawdza, jeśli o coś prosimy. Jego użycie i podanie byle jakiego wytłumaczenia,
nawet mało sensownego, zwiększa szanse,
że prośba zostanie przyjęta. Kilka przykładów na to, jak można zastosować
to słowo w sprzedaży:

Czy moglibyśmy umówić się na oglądanie
działki jutro, BO to najlepszy termin.
Podpiszmy tę umowę dzisiaj, BO to optymalne rozwiązanie.
Czy możecie Państwo przesłać wypis z rejestru gruntów, BO to potrzebny dokument.
Szanse spełnienia twojej prośby wzrastają,
jeśli dołączysz do niej jakieś uzasadnienie,
wykorzystując łącznik „bo”. Jak wspomnieliśmy, uzasadnienie nie zawsze musi być
dobrze przemyślane. Podobno podświadomość słysząc słowo „bo” nie przywiązuje już takiej wagi do tego, jak brzmi to,
co po nim nastąpi.

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY Z WYKORZYSTANIEM SŁOWA „NIE”
Osoby, które nie znają mechanizmu, jaki uruchamia słowo „nie”, posługują się tym
zwrotem swobodnie i nieroztropnie. Często sami szkodzimy sobie podczas sprzedaży.
Gdy używamy słowa „nie” w rozmowie z klientem, zdarza się, że wywołujemy skutek
przeciwny od zamierzonego. Gdy np. mówimy „Proszę się nie denerwować” to właśnie
może wywołać u klienta zdenerwowanie. Budowane jest w jego myślach przeświadczenie, że coś złego się stało lub zaraz się stanie. Zamiast używać słowa „nie” w prośbach
lub poleceniach kierowanych do klienta, powinniśmy poszukać „pozytywnego” zamiennika, który nie zawiera słowa „nie”. Poniżej przykłady takich zastępników:

Niech Pan się nie martwi / Niech będzie Pan spokojny.
 roszę nie zapomnieć o naszej ofercie / Proszę pamiętać o naszej ofercie.
P
To nie jest drogie mieszkanie / To jest tanie mieszkanie.
Zwolnienie lokalu nie potrwa długo / To będzie szybkie zwolnienie lokalu.

agent nieruchomości |
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INNE ZDANIA, KTÓRE
WYKORZYSTUJĄ TEN
MECHANIZM TO NP.:
N
 ie będę opowiadał Panu o wszystkich zaletach tego mieszkania…
N
 ie chcę Państwa zanudzać tymi
wszystkimi szczegółami dotyczącymi niezwykłego wyposażenia
tego mieszkania.

WYKORZYSTAJ MOC SŁOWA NIE”
I WPŁYŃ NA WYOBRAŹNIĘ KLIENTA
"

Słowo „nie” można również wykorzystywać, aby „przemycać” do podświadomości
klienta treści, które wypowiedziane w inny sposób, mogłyby go do nas lub naszych
słów nastawić negatywnie albo niezgodnie z naszymi oczekiwaniami. Czasami klienci
odbierają wypowiedzi jako zbyt nachalne, kojarzące sie zbyt mocno z „wciskaniem”
oferty. To często powoduje „zamknięcie się” klienta na przyjęcie kierowanego do nich
komunikatu. Jak można odebrać poniższą wypowiedź?

„Teraz opowiem Państwu, jak wielką ofertę domów na wynajem
ma nasza agencja. Powiem też, jakie korzyści i jaką satysfakcję
daje klientom współpraca z nami, bo to jest ważne.
Dlatego skoncentruję się na …”
Czujemy, że agent aż za bardzo chce nas tu przekonać, że ma najlepszą ofertę nieruchomości. Tymczasem ten sam komunikat można przekazać, budując wypowiedź
z wykorzystaniem słowa „nie” i powodując, że klient nie będzie czuł się atakowany
lub indoktrynowany. Poczuje się bezpieczniej, a nas zacznie odbierać jako osobę bardziej wiarygodną. Takie zdanie może brzmieć np. w ten sposób:

Nie będę Panu opowiadał, jak wielką mamy ofertę domów na wynajem.
Co więcej nie będę też snuł wizji o tym, jakie korzyści lub jak wielką
satysfakcję klientom daje współpraca z nami…
Skoncentruję się za to na...
Widać różnice? To drugie zdanie brzmi spokojniej. Pokazujemy, że nie naciskamy,
że nie będziemy nic robili na siłę. Jednak podświadomość klienta nie widzi słowa „nie”.
Odczytuje zatem komunikat, że twoja agencja jest bardzo profesjonalna i że daje gwarancję korzyści i satysfakcji klientom.

agent nieruchomości |

Przytoczone przykłady rozmów
z klientami pokazują, jak w łatwy
sposób możemy naprowadzić rozmowę na właściwe tory, jeśli tylko
będziemy znać sposoby umiejętnego
wykorzystywania słów.
W pracy z klientem musimy
na bieżąco reagować na wszelkie
pojawiające się z jego strony obiekcje,
skłaniać go do refleksji, ale nie zapominajmy, że rozmowa ma być płynna
i jak najbardziej naturalna.
Ważne, aby stosować przytoczone
zwroty świadomie i tak często,
jak to tylko możliwe, bowiem tylko
wtedy staną się częścią naturalnego sposobu komunikowania
i będą bardzo silnym wsparciem
w relacji z klientem.
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PYTANIA, W KTÓRYCH
TKWI SIŁA SPRZEDAŻY
W SKRÓCIE
Jak budować skuteczne pytania
Jak umiejętnie
konstruować pytania otwarte
Kiedy zadawać
poszczególne rodzaje pytań

agent nieruchomości |

Odpowiednie pytania mogą zmienić bieg
całego procesu sprzedaży: z jednej strony
– mogą go przyspieszyć lub skrócić albo
spowodować, że agent nieruchomości
i klient będą świetnie się rozumieć.
Z drugiej źle zadawane pytania bardzo
szybko mogą zepsuć nawet najlepszą
okazję do sprzedaży. Jakie pytania
są najbardziej strategiczne?

temat numeru |
Wielu z nas nie potrafi odpowiednio
zadawać pytań. Z jednej strony znamy
podstawową różnicę pomiędzy pytaniami
otwartymi a zamkniętymi, ale tylko nieliczni
z nas potrafią poprawnie je zadawać.
W tym artykule skoncentrujemy
się na najważniejszych pytaniach:
zamkniętych, otwartych standardowych,
i otwartych opisowych.

Pytania zamknięte użyte w nieodpowiednim momencie powodują,
że dochodzi do wyczerpania możliwości dalszej konwersacji. Uwaga!
Odpowiedzi na te pytania mogą być
i z reguły są podane w jednym wyrazie
lub bardzo krótkim zdaniu, np.
C
 zy podobają się Pani podłogi?
(możliwa odpowiedź: tak/nie)
I le maksymalnie możecie Państwo
przeznaczyć na to mieszkanie?
(możliwa odpowiedź: 200 tysięcy złotych)

PYTANIA
ZAMKNIĘTE
Głównym celem zadawania pytań zamkniętych jest uszczegółowienie już posiadanej wiedzy na temat potrzeb klienta.
Zadając pytanie zamknięte, spodziewajmy
się krótkiej odpowiedzi.
Zanim je omówimy, warto zapamiętać
pierwszą i najważniejszą radę: pytań
zamkniętych należy używać jak najrzadziej. Dlaczego? Pytania zamknięte to te,
które wymagają odpowiedzi określającej
jednoznacznie stanowisko klienta.
Jeśli będzie to stanowisko jednoznacznie
pozytywne – sprzedaż zostanie zamknięta.
Jeśli jednak klient określi swoje stanowisko
jako negatywne, odwrócenie tego będzie
bardzo trudne. Stawianie pytań zamkniętych
to coś w rodzaju rosyjskiej ruletki. Można
wygrać wszystko lub wszystko stracić.
Klasyczne pytania zamknięte zaczynają
się od słowa „czy?” i zostawiają klientowi
niewielkie pole manewru – może odpowiedzieć na „tak” lub „nie”, np.
C
 zy zdecydował się Pan?
(możliwa odpowiedź: tak/nie)
 zy cena Panu odpowiada?
C
(możliwa odpowiedź: tak/nie)
Oprócz klasycznych pytań zamkniętych
są też inne pytania zamknięte, które dostarczyć mogą równie „skromnej” odpowiedzi.
Te pytania często zaczynają się od zwrotów: ile, gdzie, który, jaki, jakie, kiedy.

G
 dzie ma być zlokalizowana działka?
(możliwa odpowiedź: w Otwocku)
K
 tóra dzielnica bardziej Panu odpowiada?
(możliwa odpowiedź: Białołęka)
Jakiego domu Pan szuka? Parterowego,
z użytkowym poddaszem, podpiwniczonego?
(możliwa odpowiedź: żadnego z tych)
K
 iedy planują Państwo zakup?
(możliwa odpowiedź: za rok)
Te bardzo krótkie odpowiedzi tak naprawdę nie dają zbyt wiele informacji. Można do nich nawiązać, lecz jest
to bardzo trudne i tak naprawdę skończy
się tym, że wkrótce trzeba będzie zadać kolejne pytanie. Trzeba być bardzo ostrożnym,
aby nie wpaść w spiralę pytań zamkniętych,
bo klient będzie czuł się przesłuchiwany.
A to na pewno oddali od sprzedaży.

KIEDY ZADAWAĆ TAKIE PYTANIA?
Gdy udało się otrzymać już większość
potrzebnych informacji od klienta i teraz
chcemy już tylko doprecyzować pewne
szczegóły. Pytań zamkniętych powinno
się używać w późniejszej fazie diagnozy
potrzeb klienta.
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PYTANIA OTWARTE
STANDARDOWE
Jak sama nazwa wskazuje, takie pytanie
ma za zadanie „otworzyć” rozmówcę.
Powoduje, że jego odpowiedź może być
obszerna i dać nam szereg informacji.
Z reguły pytania otwarte pobudzają
klienta do myślenia, a co za tym idzie,
także do mówienia. Bardzo ważne jest,
żeby swoim pytaniem niczego rozmówcy
nie narzucać i nie sugerować. Zadaniem pytań otwartych jest uruchomienie dyskusji.
Zachęcają one klienta do sformułowania
odpowiedzi dłuższej niż jednowyrazowa.
Te pytania dotyczą kontekstu, w którym
będzie przebiegać sprzedaż. Zdecydowanie
bardziej niż pytania zamknięte, mogą
pomóc one w sprzedaży. Umiejętne ich zadawanie pozwala uzyskać od klienta więcej
informacji, dlatego ten rodzaj pytań powinien dominować w rozmowach z klientem,
a na pewno powinny być one zadawane
częściej niż pytania zamknięte.
Pytania otwarte standardowe zwykle
zaczynają się od: co, jak, dlaczego, jaki jest
powód, po co.

PRZYKŁADY PYTAŃ
OTWARTYCH STANDARDOWYCH:
Co jest dla Pana najważniejsze
w wykończeniu mieszkania?
Jak wyobrażają sobie Państwo
swój idealny dom?
Dlaczego szukacie Państwo
domu parterowego?

KIEDY ICH NIE ZADAWAĆ?

Pytania otwarte zachęcają klienta
do podzielenia się z agentem wiedzą na temat
jego oczekiwań. Obowiązkiem agenta jest
wykorzystanie tych informacji do jak najlepszej prezentacji swojej oferty. W procesie

Nie należy tego robić na początku rozmowy, gdy jeszcze nie mamy zupełnie pojęcia,
czego chce klient. Gdy będziemy zadawali
te pytania na początku rozmowy, otrzymamy krótkie i bardzo zdawkowe odpowiedzi.

sprzedaży pytania otwarte należy zadawać na
samym początku rozmowy, aby poznać ogólny obraz potrzeb klienta. Trzeba używać ich
jak najwięcej, a to co najważniejsze: zawsze
nawiązywać do tego, co się usłyszało.

agent nieruchomości |
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KIEDY ZADAWAĆ PYTANIA
OTWARTE STANDARDOWE?
Trzeba je wykorzystywać w każdej fazie rozmowy sprzedażowej.
Te pytania są o wiele bardziej wartościowe na początku rozmowy
niż pytania zamknięte. Zadawanie pytań otwartych w pierwszych
fazach rozmowy zachęca klienta do myślenia oraz do mówienia,
co automatycznie zbliża rozmówców.

KIEDY ICH NIE ZADAWAĆ?
Gdy potrzebujemy jasnej, konkretnej i bardzo szczegółowej odpowiedzi lub deklaracji. Gdy np. oczekujemy decyzji klienta (choćby
takiej czy zwolni mieszkanie za miesiąc, czy dwa) lub gdy potrzebujemy
szczegółowego określenia danych warunków zakupowych, np. zależy
ci na tym, aby klient coś wybrał: „Mamy dwa takie mieszkania na wynajem, przy Czerniakowskiej i przy Bartyckiej, które Pan wybiera?”.
Te pytania nie przydadzą się, gdy oczekujemy konkretnej, krótkiej
i wiążącej odpowiedzi. Dlatego podczas „zamykania sprzedaży”
nie należy zadawać pytań otwartych. Klient może wtedy unikać
ostatecznej deklaracji i tym samym zamiast zamknąć sprzedaż,
możesz utknąć w rozmowach.

OTO KILKA PRZYKŁADÓW, JAK PYTANIA
OTWARTE OPISOWE MOGĄ BRZMIEĆ:
Zamiast zadawać klientowi pytanie:
Gdzie ma być zlokalizowane mieszkanie, którego Pan szuka?
Zadajmy pytanie: Proszę mi opowiedzieć
o Pana wymarzonej lokalizacji. Jaka ona powinna być,
na czym Panu dokładnie zależy?
Zamiast zadawać klientowi pytanie:
Dlaczego jest Pan zainteresowany domem drewnianym?
Zadajmy pytanie: Skoro rozmawiamy już o domach, to proszę
opisać idealny dom, który spełniałby wszystkie pańskie oczekiwania, jakie może Pan sobie wymarzyć?
Zamiast zadawać klientowi pytanie:
Co jest dla Pani ważne, jeśli chodzi o układ mieszkania?
Zadajmy pytanie: Proszę własnymi słowami przedstawić Pani
wizję idealnego mieszkania. Jak powinno ono wyglądać?

PYTANIA OTWARTE OPISOWE

Tak skonstruowane pytania powodują, że klientowi trudniej jest
odpowiedzieć jednym wyrazem lub jednym, krótkim zdaniem.

To pytania, które sprzedają najwięcej. Są najwyższą formą pytań,
stanowiąc idealne narzędzie każdego dobrego i świadomego agenta
nieruchomości. Pytania otwarte opisowe biją na głowę pytania
zamknięte, a nawet standardowe otwarte. To „wyższa szkoła” pytań,
pomimo że są one banalnie proste w swojej konstrukcji i użytkowaniu. Pozwalają uzyskać ogromną liczbę informacji.

Prawdopodobnie w przeważającej liczbie przypadków, jeśli klient
jest do nas nastawiony pozytywnie lub przynajmniej neutralnie,
z chęcią opowie nam o tym, co chciałby mieć.

Charakterystyczne dla pytań otwartych opisowych jest to, że pytamy klienta o dokładny opis, wizję czy też wyobrażenie mieszkania,
czy domu, na którym mu zależy. Po prostu prosimy go o to, aby
sam przedstawił nam nieruchomość, której szuka. Od tego pytania
powinno zaczynać się rozmowy z klientami. Mają one jeszcze jedną
przewagę nad innymi: z reguły minimalizują ryzyko, że klient odpowie jednym wyrazem lub jednym krótkim zdaniem.

Zadawaj pytania otwarte opisowe,
czyli pytania, które sprzedają o wiele więcej niż inne.
Trzeba tak konstruować pytania, aby klient sam wyczerpująco opowiedział o tym, czego dokładnie chce lub na czym mu najbardziej
zależy. Pozwól klientowi opowiedzieć, opisać, mówić – po prostu
rysować obraz swojego wymarzonego lub potrzebnego mieszkania,
czy domu. Pozwól klientowi dokładnie wyrazić swoje oczekiwania.

agent nieruchomości |

Neutralnie lub pozytywnie nastawiony prawdopodobnie nie „zetnie”
pytania odpowiedzią typu „Nie mam ochoty o tym mówić”
lub „A dlaczego mam Panu o tym opowiadać”. Jeżeli mamy neutralne
lub pozytywne relacje z klientem, taka forma pytań jest idealna.

ZAWSZE ZADAWAJ PYTANIA
O WYOBRAŻENIE KLIENTA NA TEMAT
IDEALNEJ NIERUCHOMOŚCI
Dzięki temu on sam dokładnie opowie, czego od nas oczekuje.
Rolą agenta natomiast będzie już później tylko doprecyzowanie lub po prostu spełnienie oczekiwań klienta. Jest jeszcze
jeden ważny element. Trzeba nauczyć się umiejętnie słuchać.

temat numeru |
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DZIĘKI PYTANIOM OTWARTYM OPISOWYM:
K
 lient widzi, że zależy nam na spełnieniu jego oczekiwań i potrzeb – czyli
czuje, że „nie sprzedajemy mu na siłę”. Ludzie nie lubią, gdy się im sprzedaje,
ale lubią kupować. Dzięki takim pytaniom klient opowie nam o swoim marzeniu. Doceni to, że naprawdę chcemy poznać jego potrzeby. Poczuje, że nie
„wciskamy mu tego, co mamy”, ale naprawdę zależy nam na jego satysfakcji.
P
 oznajemy motywacje klienta, jego wizje i marzenia, których
prawdopodobnie nigdy byśmy nie poznali, stosując tradycyjne
pytania otwarte lub zamknięte.
Z
 dobędziemy wiele nowych punktów odniesienia, do których będziemy mogli
nawiązać podczas rozmowy sprzedażowej. Klient może powiedzieć nam
o rzeczach, o które moglibyśmy nawet nigdy nie zapytać.
W
 zbudzamy w kliencie pozytywne emocje, bo gdy będzie opowiadał o swoim wymarzonym mieszkaniu, będzie sam się ekscytował tym, co może mieć.
A jego pozytywne nastawienie jest dla agenta bardzo dużym wsparciem.
O
 twieramy klienta. Tak skonstruowane pytanie w początkowej fazie
spotkania „otwiera klienta”, który może się wypowiedzieć i rozluźnić. Mówi on o czymś, co zna lub co już przemyślał. Nie musi słuchać
agenta i analizować tego, co ten do niego mówi. Dzięki temu staje
się bardziej otwarty i rozmowny.
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Prostą metodą, dzięki której można w ciągu sekundy
zorientować się czy pytanie, które zadajemy, powinno
być otwarte czy zamknięte, jest uzmysłowienie sobie
tego, jak klient nam odpowie:
J eżeli chcemy, aby klient szybko, konkretnie odpowiedział – zadajemy mu pytanie zamknięte.
J eżeli chcemy, aby klient odpowiedział na nasze pytanie szczegółowo – zadajemy mu pytanie otwarte.
J eżeli chcemy, aby klient opowiedział nam o czymś,
zadajemy mu pytanie otwarte opisowe.

Nie musimy pamiętać wszystkich formułek i wyrazów,
które identyfikują pytania zamknięte i otwarte. Tak naprawdę trudno jest postawić twardą i wyraźną granicę pomiędzy pytaniami otwartymi lub zamkniętymi. Niemniej
trudna sztuka stawiania właściwych pytań w odpowiednim momencie to podstawa nawiązania relacji z klientem
i jeden z etapów drogi do udanej transakcji biznesowej.

| od kuchni
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KTO ZAPŁACI
POŚREDNIKOWI?
DEBATA OKSFORDZKA NA TRZECIM SPOTKANIU LIDERÓW NIERUCHOMOŚCI

Zobacz relację z całej debaty:

PRZEMYSŁAW SMALKOWSKI
Współtworzy agencję Express House Nieruchomości, która stawia na wysokie kompetencje
doradców, realizując wewnętrzny system szkoleń. Doceniony za swoje działania sprzedażowe
m.in. przez Baltimpex Telecom Group SA, który przyznał mu nagrodę “Debiut Roku 2010”.

SEBASTIAN WIELGUS
Kierownik oddziału w White Wood Nieruchomości. Z sukcesami prowadzi rozwijający się zespół
sprzedażowy. Na rynku nieruchomości obecny od 2010 roku. W tym czasie przeprowadził
setki udanych transakcji kupna i sprzedaży.

Na co dzień z ogromną ciekawością przyglądamy
się dyskusjom agentów nieruchomości w mediach
społecznościowych. Rozmowy prowadzone
są na różne tematy, a jednym z nich jest
kwestia prowizji. Nie ustaje spór o to,
od której strony należy pobierać wynagrodzenie
za pośrednictwo w sprzedaży, czy zakupie
nieruchomości. Postanowiliśmy wykorzystać
Trzecie Spotkanie Liderów Nieruchomości,
aby przy pomocy merytorycznych argumentów,
w obecności 300 agentów nieruchomości,
rozstrzygnąć tę dyskusję.

Przemysław Smalkowski

agent nieruchomości |
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DEBATA OKSFORDZKA W SKRÓCIE
Na potrzeby programu Trzeciego Spotkania Liderów Nieruchomości
przyjęliśmy następujące zasady:
1. W debacie wzięły udział dwa zespoły, złożone z trzech mówców. Dwaj pierwsi
mówcy mieli do dyspozycji 5 minut na wygłoszenie swoich argumentów, a pozostali
po 4 minuty. Członkowie zespołów na przemian przedstawiali swoje argumenty.
2. D
 ebata toczyła się wokół ustalonej tezy: Należy pobierać prowizję od kupujących”.
“
Broniła jej strona Propozycji, a próbowała obalić strona Opozycji.
3. D
 ebata została poprzedzona głosowaniem publiczności,
które miało pokazać stanowisko słuchaczy odnośnie do tezy.
4. Po wysłuchaniu przemówień uczestników obu stron debaty,
głos oddano publiczności.
5. D
 ebatę zakończono ponownym głosowaniem przysłuchujących się
uczestników spotkania, aby sprawdzić stanowisko widowni.
Sebastian Wielgus

Rozmawiała Barbara Dorosz
Prowizja pośrednika nieruchomości
od dawna stanowi kwestię sporną.
Wzbudza wiele emocji nie tylko wśród
klientów, ale także wśród samych pośredników. Z czego to wynika?
Przemysław Smalkowski: Po deregulacji
zawodu konkurencja na rynku pośrednictwa nieruchomości znacząco wzrosła.
Niestety kwestia wynagrodzenia stała się
jednym z elementów, którymi biura konkurują między sobą, co niesie ze sobą różnice we współpracy z klientem. Ponadto,
czerpiemy wzorce z rynków zagranicznych,
gdzie obowiązują różne formy pobierania
opłat od klientów, nie zawsze jest to opłata
od każdej ze stron transakcji.
Sebastian Wielgus: Myślę, że największym problemem jest brak jednomyślności
w branży nieruchomości, który wynika
z różnych modeli biznesowych wypracowanych przez lata.
Jedni pracują pobierając prowizję tylko
i wyłącznie od sprzedających, inni od
kupujących i sprzedających, jeszcze inni
natomiast tylko od klientów kupujących.
Ile biur nieruchomości, tyle modeli współpracy z klientem. W zależności od regionu,
przyjęty jest zazwyczaj jeden z systemów.

Kiedy trafia do mnie klient z regionu,
w którym przeważającym systemem jest
pobieranie prowizji od kupującego, jest dla
niego oczywistym, że za moją usługę musi
zapłacić (mimo że jej nie zlecił). Jest miło
zaskoczony, kiedy dowiaduje się, że w tym
przypadku to sprzedający pokrywa moje
wynagrodzenie, ponieważ działam na jego
zlecenie. Natomiast kiedy wykonuję realną
pracę dla klienta, na którą składa się poszukiwanie nieruchomości, czy okazji rynkowych, jest dla mnie wówczas oczywistym
pobranie od niego wynagrodzenia.
Teza debaty brzmiała „Należy pobierać prowizję od kupujących”.
Które stanowisko, za czy przeciw,
jest Panu bliższe i dlaczego?
PS: Moim zdaniem oczywiście powinniśmy
pobierać wynagrodzenie od każdej ze stron
transakcji. Tylko taka forma współpracy z klientami gwarantuje nam środki
na podnoszenie własnych kompetencji,
czy inwestowanie w najnowsze technologie. W rezultacie wygrywają obie strony
transakcji: zarówno my jako pośrednicy
oraz klient, który otrzymuje to, za co zapłacił, czyli usługę na najwyższym poziomie.
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SW: Uważam że pobierać prowizję od kupujących „można”, ale nie „należy”. Należy
to synonim „trzeba”, „musi”, „jest zmuszony”. Jestem za pobieraniem wynagrodzenia
od strony, która zleciła mi wykonanie
określonych działań. W danej transakcji
reprezentuję tylko jedną stronę, ze względu
na sprzeczne interesy sprzedającego
i kupującego. Sytuację można porównać
do pracy prawnika, który pracując przy
danej sprawie, może reprezentować tylko
jedną z zaangażowanych stron.
Jakie argumenty powinny przekonać niezdecydowanych do Pana stanowiska?
PS: Wiele argumentów przytoczyłem
w debacie i do niej chciałbym odesłać czytelników. Natomiast obowiązujące przepisy
prawa wręcz nakazują nam pobieranie
wynagrodzenia od każdej ze stron, na rzecz
której świadczymy nasze usługi. Pośrednik
jest gwarantem, który czuwa nad tym,
aby umowa kupna/sprzedaży bądź najmu/
wynajmu była korzystna dla każdej ze stron
transakcji i zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Podsumowując, skoro dbamy
o interesy obu stron, dlaczego nie zadbać
również o własne?

>
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SW: Według mnie, w pracy z klientem
na rynku nieruchomości należy przestrzegać kilku ważnych zasad: niewymuszona praca z klientem, transparentność
współpracy, brak manipulacji i jasność celu,
dla którego pracuję.
Podczas debaty powiedziano, że część
agentów nie pobiera wynagrodzenia od
strony kupującej, bowiem nie potrafi
pokazać im wartości przeprowadzonej
usługi. Czy zgadza się Pan z tą opinią?
PS: Oczywiście zgadzam się z tą tezą.
Niestety, wynagrodzenie pośrednika stało
się przedmiotem konkurencji pomiędzy
biurami. Zamiast podnosić własne kwalifikacje, umiejętności oraz jakość obsługi
klienta, część biur obniża bądź całkowicie
rezygnuje z wynagrodzenia. Błędne koło
się zamyka. Brak pieniędzy na szkolenia
i rozwój, połączony np. z brakiem doświadczenia powoduje, że słabo wyszkolony pośrednik na konkurencyjnym rynku nie jest
w stanie pokazać wartości ze swojej pracy.
W konsekwencji wybiera pozorną „drogę
na skróty” i rezygnuje z wynagrodzenia od
jednej ze stron transakcji.
SW: Myślę, że część agentów może mieć
z tym problem, ale wystarczy przed podjęciem wykonywania usługi dokładnie omówić
z klientem zakres usług. Przedstawić jakie
korzyści daje współpraca z agentem wykonującym pracę, jakich błędów może uniknąć
klient i o ile szybciej i sprawniej może przebiec transakcja kupna czy sprzedaży.

Na czym polega etyka w pracy
agenta nieruchomości? Jaki ma
związek z pobieraniem prowizji
od obu stron transakcji?
PS: Etyka to wszystko to, co robimy i jak
się zachowujemy. Etyka to również to,
czy w naszej pracy kierujemy się prawdziwym dobrem klienta czy dążymy tylko
do tego aby wystawić fakturę. Czy ma
jakikolwiek związek z pobieraniem
wynagrodzenia od obu stron transakcji?
Moim zdaniem nie. Dopóki działamy
w ramach obowiązujących przepisów
prawa i dostarczamy klientom usługę na
najwyższym poziomie, wówczas jesteśmy
po właściwej stronie i nie mamy powodów do odczuwania dyskomfortu.
SW: W mojej ocenie, etyka w pracy agenta nieruchomości to przede
wszystkim transparentność działań
oraz praca dla zleceniodawcy.
Wielokrotnie spotkałem się z sytuacją,
w której po moim telefonie do innego
agenta w sprawie zaprezentowania nieruchomości mojemu klientowi zderzyłem
się ze ścianą, ponieważ ten pobierał
wynagrodzenie zarówno od kupującego, jak i od sprzedającego. W związku
z czym nie było tu miejsca na współpracę. Dla mnie jest to oczywiste działanie na niekorzyść zleceniodawcy i jest
to absolutnie sprzeczne z kodeksem
etyki pośrednika.
Dziękuję za rozmowę.
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PODSUMOWANIE
DEBATY OKSFORDZKIEJ
NA SPOTKANIU LIDERÓW
NIERUCHOMOŚCI
Dzięki debacie uczestnicy poznali argumenty przemawiające za i przeciw
pobieraniu prowizji od kupujących.
Inspirujące okazały się również wypowiedzi osób z publiczności, które
chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami z kolegami z branży. Wymiana
doświadczeń pozwoliła rzucić nowe
światło na temat pobierania prowizji.
Debata poprzedzona została internetowym głosowaniem publiczności,
które miało pokazać stanowisko
słuchaczy. Chcieliśmy również
sprawdzić, czy argumenty, które
padną podczas spotkania będą
mieć wpływ na zmianę stanowiska
słuchaczy. Która ze stron okazała się
silniejsza? W pierwszym głosowaniu,
76% głosów poparło tezę, że należy
pobierać prowizję od kupujących,
a przeciw było 24%.
Po zakończeniu debaty ponownie
przeprowadzono głosowanie.
67% nadal zgadzało się z tezą,
33% było przeciwko. Argumenty strony opozycji, zdołały przekonać
9% uczestników.
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WTÓRNY
CZY PIERWOTNY?
RYNEK MIESZKAŃ POD LUPĄ

DOROTA DWORNIK
SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI
W OTODOM

W badaniu wzięło udział
513 pełnoletnich mieszkańców
nowych osiedli/inwestycji, które
powstały w ciągu ostatnich 2 lat.
Dane pochodzą z czterech największych
miast w Polsce: Warszawy, Krakowa,
Wrocławia, Poznania oraz Trójmiasta.

Podczas zakupu mieszkania lub domu już
w pierwszym etapie, przed rozpoczęciem
poszukiwań nieruchomości, pojawia się
pytanie – rynek wtórny czy pierwotny?
Badanie preferencji i satysfakcji
z zakupu mieszkania na rynku pierwotnym,
przeprowadzone przez Otodom pokazuje
dążenia nabywców z pięciu największych
miast w Polsce. Który rynek cieszy się
większą popularnością? Jakie atuty i wady
nieruchomości z poszczególnego rynku
wskazali badani?

agent nieruchomości |
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ZALETY MIESZKANIA/DOMU POCHODZĄCEGO Z RYNKU PIERWOTNEGO

Jakie są, Pana/i zdaniem, podstawowe zalety mieszkania/domu pochodzącego z rynku pierwotnego? Proszę podać trzy najważniejsze.

40%

W mieszkaniu/domu wszystko jest nowe

37%

Budynek nie wymaga remontów

32%

Samemu decyduje się o wystroju wnętrza

28%

Większa estetyka budynków, nowoczesne rozwiązania architektoniczne

22%

Możliwość uzyskania dopłaty
w ramach programu „Mieszkanie dla młodych"

20%

2018 (n=513)

14%

Bogatsza oferta mieszkań/domów niż na rynku wtórnym

14%

Łatwość sprzedaży mieszkania

14%

Możliwość uzyskania rabatu u dewelopera

12%

Sąsiedzi o podobnym do mojego stylu życia

11%

Możliwość wykupienia miejsca parkingowego

11%

Brak prowizji dla agenta nieruchomosci

Nowoczesna infrastruktura, np. winda

18%

8%

Niższe koszty transakcyjne

Niskie koszty użytkowania (czynsz)

WADY MIESZKANIA/DOMU POCHODZĄCEGO Z RYNKU PIERWOTNEGO

Jakie są, Pana/i zdaniem, podstawowe wady mieszkania/domu pochodzącego z rynku pierwotnego? Proszę podać trzy najważniejsze.

37%

Dodatkowe koszty związane z koniecznością wykończenia
i wyposażenia mieszkania/domu

35%

Dłuższy czas oczekiwania na mieszkanie/dom

35%

Brak możliwości wprowadzenia się bezpośrednio po zakupie ze względu
na konieczność wykończenia i wyposażenia mieszkania/domu

30%

Możliwość niekorzystnych zmian w otoczeniu budynku
(np. zmiany w planach zagospodarowania)

2018 (n=513)

29%

Niepewność związana z możliwością bankructwa dewelopera
lub brakiem regulacji prawnych, np. dotyczących gruntów

Mniej korzystne ceny

22%

15%

Zła jakość techniczna nowo powstałych budynków (pęknięcia, usterki)

1%

Inne

7%

Nie wiem/trudno powiedzieć

RYNEK WTÓRNY CZY PIERWOTNY?
To pytanie zadają sobie badani już na początkowym etapie poszukiwań mieszkania lub domu do kupna, bowiem ten aspekt bardzo
często determinuje przeglądane oferty. Nieco ponad połowa
respondentów (53%) interesowała się nieruchomościami pochodzącymi z rynku wtórnego. Za jego największą zaletę uznano możliwość dokonania sprawnej i korzystnej cenowo transakcji, a także
możliwość kupienia nieruchomości np. w centrum miasta. Ponadto,
w trakcie podejmowania decyzji dla naszych respondentów ważne
jest najbliższe sąsiedztwo i okazuje się, że łatwiej zweryfikować
tę kwestię w kontekście rynku wtórnego.

agent nieruchomości |

Jednak badani wskazywali również wady. Zniechęcający bywa
zły stan techniczny budynków, co wiąże się z remontami,
oraz brak pewności co do stanu prawnego mieszkań lub domów.
Z kolei największym plusem rynku pierwotnego jest możliwość
zakupu nowego niewymagającego remontów lokalu, a także,
co ciekawe, dla 32% respondentów nie bez znaczenia jest chęć
przeprowadzenia własnej aranżacji wnętrza. Wadą natomiast
staje się związany z tym dłuższy czas oczekiwania na mieszkanie/dom oraz dodatkowe koszty wykończenia i wyposażenia.
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ZALETY MIESZKANIA/DOMU POCHODZĄCEGO Z RYNKU WTÓRNEGO

Jakie są, Pana/i zdaniem, podstawowe zalety mieszkania/domu pochodzącego z rynku wtórnego? Proszę podać trzy najważniejsze.

39%

Szybkość realizacji transakcji

37%

Możliwość negocjacji ceny

36%

2018 (n=513)

26%

Możliwość oceny zagospodarowania terenu wokół budynku
(np. szkoła, sklepy, przystanki)

23%

Możliwość weryfikacji najbliższego otoczenia – sąsiedzi, hałas

1%

Możliwość znalezienia mieszkania/domu w korzystnej cenie

Inne

29%

4%

Brak konieczności wykończenia i wyposażenia mieszkania/domu

Nie wiem/trudno powiedzieć

27%

Możliwość kupienia mieszkania/domu w miejscu,
gdzie nie są prowadzone inwestycje deweloperskie

WADY MIESZKANIA/DOMU POCHODZĄCEGO Z RYNKU WTÓRNEGO

Jakie są, Pana/i zdaniem, podstawowe wady mieszkania/ domu pochodzącego z rynku wtórnego? Proszę podać trzy najważniejsze.

43%

Przestarzała technologia budownictwa
(np. budownictwo z wielkiej płyty, wąskie klatki schodowe)

43%

Zły stan techniczny budynku
(np. zniszczone klatki schodowe, elewacja zewnętrzna)

Konieczność przeprowadzenia remontu

42%

24%

2018 (n=513)

20%

Wyższe koszty transakcyjne (wynagrodzenie notariusza, opłata sądowa,
podatek od czynności cywilnoprawnych)

18%

Ceny wyższe niż na rynku pierwotnym

15%

Konieczność zapłacenia prowizji dla agenta nieruchomości

14%

Trudności w późniejszej sprzedaży domu/mieszkania

Brak pewności co do faktycznego stanu prawnego nieruchomości
(obciążenie kredytem, postępowaniem spadkowym)

1%

Inne

20%

Wyższe opłaty użytkowania (czynsz)

3%

Nie wiem/trudno powiedzieć

Pełny raport dostępny do pobrania:

ZOBACZ PEŁNE WYNIKI BADANIA NA BLOG.OTODOM.PL
Znajdziesz tam również odpowiedzi na pytania:
 dzie najczęściej szukają nieruchomości potencjalni kupujący?
G
Na co zwracają największą uwagę, wybierając miejsce zamieszkania?

agent nieruchomości |
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SABINA KASZKOWIAK

| prawo

ZMIANY
W PRAWIE WŁASNOŚCI
CO NAS CZEKA OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU?

W dniu 20 lipca 2018 roku Sejm uchwalił ustawę
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.
SABINA KASZKOWIAK
Wspólnik w Kancelarii Antkowiak Gębiak i Wspólnicy s.c.
Specjalista z zakresu prawa budowlanego i nieruchomości,
prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów
zajmujących się obrotem nieruchomościami.

Zgodnie z treścią nowo uchwalonych przepisów,
z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo własności
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, z mocy prawa przekształci się w prawo własności tych gruntów.

JAKICH GRUNTÓW DOTYCZY
PRZEKSZTAŁCENIE?
Przekształcenie, jak wynika już z samego
tytułu nowo uchwalonej ustawy, nie będzie
dotyczyło wszystkich gruntów, a jedynie
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe,
przez które ustawodawca rozumie nieruchomości zabudowane wyłącznie:
b
 udynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
b
 udynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę
liczby lokali stanowią lokale mieszkalne
(np. bloki, kamienice).
Jednocześnie nie będzie przeszkodą w przekształceniu, jeżeli wraz z powyższymi budynkami
grunt będzie zabudowany budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi
lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie
z budynków mieszkalnych.

Kancelaria Antkowiak
Gębiak i Wspólnicy s.c.
nie jest podmiotem
w żaden sposób
związanym z Grupą OLX.

agent nieruchomości |
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SKĄD DOWIEMY SIĘ, ŻE DANY GRUNT
PODLEGA PRZEKSZTAŁCENIU?
Przekształcenie będzie ujawniane w księdze wieczystej danej nieruchomości. Aby od dnia 1 stycznia 2019 roku ujawnić przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
odpowiednie podmioty będą wystawiać zaświadczenia potwierdzające przekształcenie i wysyłać je do sądu wieczystoksięgowego
oraz do wszystkich dotychczasowych użytkowników wieczystych
danej nieruchomości. Zaświadczenia wydawane będą przez:
s tarostę, jeżeli dana nieruchomość dotychczas
stanowiła własność Skarbu Państwa,
d
 yrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa lub dyrektora oddziału regionalnego
Agencji Mienia Wojskowego, jeżeli dotychczas podmioty
te w imieniu Skarbu Państwa wykonywały prawo własności
określonych nieruchomości,
 ójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu albo zaw
rząd województwa – w przypadku nieruchomości stanowiących
własność jednostek samorządu terytorialnego,
d
 yrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji – w przypadku nieruchomości, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa
wykonywał dotychczas ten podmiot.
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ILE KOSZTOWAĆ BĘDZIE PRZEKSZTAŁCENIE?
Zaświadczenie wydawane przez wyżej wymienione podmioty będzie
nie tylko podstawą wpisu prawa własności w księdze wieczystej,
ale będzie także określało wysokość rocznych opłat przekształceniowych. Podkreślenia wymaga bowiem, że dokonane ustawowe
przekształcenie nie będzie bezpłatne. Dotychczasowi użytkownicy
wieczyści w zamian za przekształcenie będą zobowiązani do uiszczania rocznych opłat przez kolejnych 20 lat, począwszy od dnia
1 stycznia 2019 roku. Wysokość opłaty ma być równa opłacie
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, a zatem w dniu 1 stycznia 2019 roku.
Zobowiązanie to, analogicznie jak opłata z tytułu użytkowania wieczystego, będzie płatne do dnia 31 marca każdego roku. Na wniosek
złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności,
właściwy organ będzie mógł rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny
termin wniesienia opłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. Ustawodawca wprowadził także możliwość uiszczenia
opłaty łącznej z tytułu przekształcenia. Będzie ona odpowiadać
iloczynowi opłaty rocznej oraz liczby lat pozostałych do upływu
okresu 20-letniego od dnia przekształcenia.
Dla gruntów stanowiących dotychczas własność Skarbu Państwa
przewidziano następujące bonifikaty dla osób fizycznych będących
właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali
mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych:
6
 0% w przypadku, gdy opłata łączna zostanie wniesiona w roku,
w którym nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności,
1
 0% mniej w każdym kolejnym roku po przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntu (tj. 50%, 40%, 30%, 20%,
aż do 10% bonifikaty w szóstym roku po przekształceniu).
Z kolei dla nieruchomości stanowiących dotychczas własność jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udzielanych bonifkat ma zostać określona w odpowiednich uchwałach właściwej rady lub sejmiku.

ZNACZENIE ZMIAN
DLA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Dotychczasowi
użytkownicy
wieczyści w zamian
za przekształcenie
będą zobowiązani
do uiszczania rocznych
opłat przez kolejnych
20 lat, począwszy
od dnia 1 stycznia
2019 roku.
agent nieruchomości |

Uchwalone zmiany w przepisach mogą mieć znaczenie dla obrotu
nieruchomościami. W przyszłości, dla określenia kosztów utrzymania danej nieruchomości po jej nabyciu, istotne będzie ustalenie
czy dotychczasowy właściciel skorzystał z możliwości uiszczenia
łącznej opłaty przekształceniowej z bonifikatą, czy też na nowym
nabywcy nieruchomości ciążyć będzie obowiązek corocznego
uiszczania opłat. O informację co do wysokości pozostałej do uregulowania kwoty, nabywca nieruchomości będzie mógł wystąpić
do podmiotów wymienionych powyżej, które wydawać będą
zaświadczenia o przekształceniu.
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NAJWYŻSZE
BUDYNKI ŚWIATA
CZYLI JAK FUNKCJONUJE RYNEK NIERUCHOMOŚCI W DUBAJU

ANN BOOTHELLO
Od ponad 11 lat związana z rynkiem nieruchomości, od 6 lat specjalizuje się w zakresie nowych technologii.
Jako dyrektor marketingu w internetowej platformie ogłoszeniowej Dubizzle, koncentruje się na kreatywnych rozwiązaniach
dla nowych produktów wprowadzanych na rynek. Doświadczenie zdobywała w amerykańskiej agencji nieruchomości
Coldwell Banker w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

agent nieruchomości |
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Czy to możliwe, by w ciągu 40 lat
zbudować imponujące i zarazem
najnowocześniejsze obiekty na
pustyni? Jak się okazuje, wizjonerskie
projekty to specjalność Dubaju.
Miasto przeżyło wielką rewolucję,
w krótkim czasie przeobrażając
się z wioski rybackiej w ogromną
metropolię. O realiach rynku
nieruchomości w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich, o różnicach
i podobieństwach – rozmawiamy
z Ann Boothello.
Rozmawiała Izabela Sobańska-Synowiec
Dubaj, jako miasto rozwojowe, przyciąga potencjalnych klientów
z całego świata. Jak szeroka jest oferta rynku nieruchomości?
Oferta obejmuje domy, począwszy od tych bardziej przystępnych
cenowo – 1000 AED/sqft1 (AED – 1 dirham = 0,23 EUR), skończywszy na domach premium, które mogą kosztować od 2000 AED/sqft
(ok. 470 EUR/sqft), czyli na przykład willach usytuowanych w luksusowych miejscach, takich jak Emirates Hills. Podobnie sytuacja
wygląda w przypadku wynajmowanych nieruchomości, gdzie cena
zależy od miejsca ich lokalizacji w Dubaju.
Czy rynek nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
(ZEA) jest trudny jeśli chodzi o sprzedaż?
Istnieją dwie bardzo różne odpowiedzi na to pytanie, które
zależą od podejścia agenta do wykonywanej pracy. Jeżeli agent
lub przedstawiciel firmy deweloperskiej z pasją i zaangażowaniem
porusza się na rynku nieruchomości, to podejmuje wyzwania nawet
gdy warunki rynkowe nie są idealne, a czasy niepewne. Na nowych
rynkach, takich jak rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich,
dokonują się zmiany regulacyjne dotyczące prawa własności i działalności agencji. Agent, który nie radzi sobie z istniejącą na wielu
płaszczyznach niepewnością, nie powinien działać w tym obszarze.
Poza tym osoba, która nie rozumie dynamiki rynku nieruchomości
i jej celem jest tylko szybkie wzbogacenie się, może napotkać trudności. Nie będzie ona inwestować tyle czasu, ile poświęcają agenci
dbający o klienta, jakość usług i regularne zdobywanie wiedzy
na temat bieżącej sytuacji.
1

agent nieruchomości |

1 sqft = 0,09 m2
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Agenci nieruchomości stale poszukują nowych rozwiązań, aby przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów.
Czy tak zwane „domy otwarte” cieszą się
popularnością w Dubaju?
Tak, są popularne zwłaszcza w miesiącach,
kiedy pogoda jest lepsza – od października
do marca. Wówczas agenci chętnie organizują tego typu pokazy, aby zachęcić do zakupu danej nieruchomości. Jednak dotyczy
to głównie ekskluzywnych nieruchomości.
Jaki procent transakcji na rynku nieruchomości przeprowadzanych jest
za pomocą agencji pośrednictwa?
Na rynku Zjednoczonych Emiratów
Arabskich prawie wszystkie transakcje
dokonywane są przy pomocy pośrednika.
Wynika to z faktu, iż ekspaci (wysoce
wyspecjalizowani pracownicy umysłowi
zza granicy) potrzebują wskazówek w zakresie procedur transferowych i przepisów
oraz wymagają pomocy w przypadku
pojawienia się barier językowych.
Od czego zależy sukces w pracy
na rynku nieruchomości?
Przede wszystkim znaczenie ma znajomość
branży, trendów rynkowych, regulacji krajowych oraz globalnego rynku. Niezbędne
jest przestrzeganie wysokich standardów
dotyczących obsługi klienta. Przydatna
będzie także umiejętność budowania sieci
kontaktów, w tej branży, sieć dobrych
relacji to podstawa.
W jaki sposób zawód agenta jest regulowany przez państwo? Czy wymagana jest
licencja do pracy w charakterze pośrednika w obrocie nieruchomościami?
Tak, w Dubaju każdy agent nieruchomości
musi posiadać licencję, która odnawiana
jest co rok. Niezależnie od dysponowania
pozwoleniem, Dubizzle, czyli wiodąca
strona ogłoszeniowa w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich, prosi agentów pracujących w pozostałych emiratach, takich
jak np. Abu Zabi, o przedłożenie licencji
handlowej i kopii ważnej wizy pracowniczej, stanowiącej dokument potwierdzający
ich pracę dla agencji nieruchomości oraz
praktykę w branży nieruchomości.

agent nieruchomości |

Jaką pozycję ma zawód pośrednika
nieruchomości? W jakich kierunkach
ewoluuje ta branża?
Rynek stał się dojrzalszy, coraz rzadziej
można zaobserwować nagłe zmiany cen,
które uległy również znacznej stabilizacji.
Wzmocnienie i egzekwowanie przepisów
dotyczących nieruchomości oraz zwiększona edukacja w zakresie najlepszych praktyk
dotyczących zakładania i zarządzania
agencjami nieruchomości w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich przyczyniły się
do polepszenia standardów obsługi.
Agencje, które nie były w stanie utrzymać
się na wolniej rozwijającym się rynku,
musiały zostać zamknięte lub połączyć się
z tymi lepiej prosperującymi. Osoby planujące zakup wolą korzystać z usług agencji,
które są rekomendowane przez ich znajomych, rodzinę lub których marka jest pozytywnie odbierana z powodu ich wielkości
i standardów obsługi.
Na szczęście postrzeganie agenta nieruchomości jako osoby chcącej uzyskać szybką
prowizję, nie dbającego o interes kupującego lub najemcy, zaczyna się zmieniać dzięki
wysokiej jakości usług świadczonych przez
agencje i sposobom, w jakie odpowiadają
one na potrzeby klienta, inwestora, użytkownika końcowego czy też najemcy.
Zawód pośrednika może, moim zdaniem,
stać się wkrótce bardzo prestiżowy – zależy
to od kilku czynników: portfolio projektów
oraz deweloperów/nieruchomości, jakimi
dysponuje agent, marki agencji oraz sieci
kontaktów inwestora.
Czy istnieją według Pani jakieś uniwersalne cechy dobrego agenta nieruchomości,
niezależnie od kraju, w jakim pracuje?
Można długo wymieniać, ale myślę,
że najważniejszą cechą jest obszerna
wiedza merytoryczna i ciągła praca nad pogłębianiem wiedzy na temat branży gospodarki w wymiarze globalnym. Po drugie,
autentyczność. Bądź szczery i nie sprzedawaj nieruchomości tylko w celu osiągnięcia
szybkiego zysku. Poświęć czas na spełnienie wymagań klientów, wiedz jednak,
kiedy powiedzieć nie. Niektórzy klienci
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mogą być zanadto wymagający, bez żadnej konkretnej przyczyny. To właśnie
w takich momentach przydaje się bieżąca
wiedza na temat rynku.

Wiele się mówi w Polsce o współpracy
pomiędzy agentami. Czy agencje nieruchomości w ZEA współpracują ze sobą,
czy też inne agencje postrzegane
są jako bezpośrednia konkurencja?
Bardziej jako konkurencja. Każdy
agent pragnie uzyskać całą prowizję
za transakcję, stąd znalezienie kupca
lub sprzedawcy w innej agencji nie jest
idealnym rozwiązaniem ani standardowym zachowaniem w większości przypadków. Jednak coraz częściej staje się
to koniecznością, ponieważ rynek rozwija
się wolniej niż dawniej, a wykorzystanie
sieci kontaktów między agencjami przyspiesza czas przeprowadzenia transakcji.

Przykładem może być sytuacja, kiedy
właściciel chce wycenić swoją posiadłość
na cenę 20% większą niż jej wartość
rynkowa i pragnie ją sprzedać w przeciągu
2 tygodni. W tej sytuacji agent posiadający
wiedzę powie: „Ostatnim razem Pańska
nieruchomość została sprzedana za x AED.
Jednak nie będzie Pan teraz w stanie jej
sprzedać za proponowaną przez Pana
cenę. Polecam wycenić ją na taką kwotę,
która pozwoli na zamknięcie sprzedaży
w przeciągu 2 tygodni”.

Z jakich strategii pozyskiwania
klientów i kanałów komunikacji
z klientami korzystają pośrednicy
nieruchomości w ZEA?
Myślę, że w tym obszarze rynek arabski
działa analogicznie do rynków nieruchomości innych krajów. Korzystamy
z serwisów ogłoszeniowych, doceniamy
kooperację w ramach sieci współpracujących instytucji. Natomiast jeśli chodzi
o kanały komunikacji z klientem, skupiamy się na tzw. omni-channel: email, sms,
media społecznościowe.
Ann Boothello

Warto też wspomnieć o umiejętnościach
interpersonalnych. Niezbędne jest zrozumienie potrzeb danej osoby i ich wykorzystanie. Trzeba jak najlepiej odpowiedzieć
na wymagania klientów lub wskazać inne
możliwości, które mogą zostać wykorzystane, np. dodatkowe usługi (promesa kredytu
hipotecznego, pomoc domowa lub biurowa
nawet, jeśli wykracza to poza ofertę).
Jeden klient, który jest szczęśliwy ze sprzedaży małej nieruchomości lub podpisania
umowy najmu, może mieć znaczący wpływ
na przyszłe transakcje. Ponadto obsługa
po-transakcyjna jest istotna, aby móc
wykorzystać łańcuch pozytywnych reakcji
osób polecających i tym samym pozyskać
klientów organicznie.

37

Zgadza się, polecenia i dobre rekomendacje mają duże znaczenie w branży. Czyli
można powiedzieć, że utrzymywanie
relacji z klientami po przeprowadzeniu
transakcji jest praktyką powszechną
wśród agentów nieruchomości w Dubaju?
Tak. Co więcej, jeśli potencjalny/wiodący
klient jest zamożnym klientem indywidualnym, posiadającym wiele kontaktów,
wielkie agencje włączają go do programu
opieki klienta, który wymaga kontaktu

Kultura arabska różni się od europejskiej. Czy te różnice kulturowe mają
również znaczenie w transakcjach
dotyczących nieruchomości?
Tak jak w każdym kraju, postępując zgodnie
z lokalnym prawem podczas dokonywania
transakcji, wszystko powinno przebiegać
sprawnie. Stąd potrzeba zatrudnienia
dobrze wyszkolonego agenta do obsługi
transakcji klienta. Większość średnich
i większych agencji posiada grupę agentów,

z nim, zaproszenia go na rozmowę na temat
sytuacji rynkowej i omówienia istniejących
na nim nieruchomości. Jest to główne
zadanie agenta, w przypadku gdy inwestor
pragnie dokonać kolejnego zakupu.

którzy posługują się różnymi językami,
aby zaspokoić zróżnicowany segment
nabywców, a także posiadają wiedzę
na temat obyczajów i kultury miejsca,
w którym pracują.
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Coraz częściej, agenci w swojej pracy
wykorzystują zaawansowane technologie. Jakie rozwiązania cieszą się
największą popularnością w ZEA?
Smartfony pozwalają zarządzać listami potencjalnych klientów za pomocą CRM (procedury zarządzania
relacjami z klientami). W sektorze
nieruchomości premium niektóre
agencje wykorzystują zwiedzanie 360,
które pozwala pokazać obiekt wirtualnie, bez konieczności umawiania się
z klientem na spotkanie. Oczywiście
w trosce o jego cenny czas, bowiem
klient i jego poczucie komfortu podczas
zawierania transakcji jest bardzo ważne
w każdej branży.
Dziękuję za rozmowę.
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PILNOŚĆ, CIERPLIWOŚĆ
I WYTRWAŁOŚĆ
ROZMAWIAMY Z RAFAŁEM SONIKIEM

RAFAŁ SONIK
właściciel firmy Gemini Holding, która opierając się na polskim kapitale i polskich zasobach, zarządza centrami handlowymi
na południu Polski. Wprowadził do Polski tak liczące się marki, jak McDonald’s czy British Petroleum.
Zapracował sobie na przydomek SuperSonik”, który odnosi się do sukcesów na polu sportowym, zawodowym oraz filantropijnym.
“
Jako pierwszy Polak wygrał Rajd Dakar, zwyciężając w 2015 roku w kategorii quadów.

W biznesie stawiam
zdecydowanie
na współpracę. Dziś
dużo skuteczniejsze jest
myślenie, jak wspólnie
zarobić, jak zająć większą
część rynku, planować
szerzej i mierzyć wyżej.
Kooperacja daje większe
możliwości niemal
na każdym polu – mówi
w wywiadzie Rafał Sonik.
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Rozmawiała Barbara Dorosz
Wprowadził Pan do Polski pierwsze
restauracje McDonald's i stacje benzynowe BP, zbudował trzy galerie handlowe.
Jest tyle obszarów, w których Pan działa
i odnosi sukcesy, że grzechem byłoby nie
zapytać o przepis na sukces w biznesie.
Istnieje w ogóle?
Podstawą w tym biznesie jest dobra lokalizacja, ale patrząc z perspektywy czasu, widzę, że to, co najważniejsze to zachowanie
cierpliwości. Najlepsze lokalizacje zwykle są
najtrudniejsze do znalezienia, ale jednocześnie dają najlepsze wyniki. Dlatego warto
być wytrwałym w poszukiwaniach. Osoby,
które na co dzień nie funkcjonują na rynku
nieruchomości, czy szeroko pojętym biznesie, bardzo często nie są w stanie wyobrazić
sobie, ile pracy i cierpliwości wymaga poszukiwanie i zdobycie miejsca o największym potencjale rozwojowym dla swojej
działalności. Ma to kluczowe znaczenie nie
tylko w segmencie deweloperskim. Zdarza
mi się przejeżdżać obok stacji benzynowych
czy hoteli, które powstały w bardzo atrakcyjnych miejscach – wydawałoby się niedostępnych dla deweloperów. Patrząc na takie
doskonałe lokalizacje, wyobrażam sobie,
że ktoś musiał włożyć maksimum wysiłku
i cierpliwości, by doprowadzić do realizacji
inwestycji. Dlatego wytrwałość w poszukiwaniach uważam za najważniejszą cechę,
a nawet za kluczowy czynnik sukcesu.
Jak pokazuje doświadczenie – warto czekać
na najlepsze okazje.
Porusza się Pan swobodnie na rynku nieruchomości. Jaka jest obecnie kondycja
branży nieruchomości? Czy agenci mogą
się spodziewać wzmożonego ruchu?
Kondycję rynku nieruchomości należy
rozpatrywać w kontekście regionalnym,
a nawet w ramach poszczególnych miast,
jednocześnie pamiętając, że rynek dzieli
się na kilka poszczególnych segmentów.
Jeśli weźmiemy pod lupę lokale biurowe,
to w Polsce popyt na tego typu miejsca jest
bardzo duży i pewnie niejeden europejski lub pozaeuropejski deweloper, czy
fundusz, zazdrości nam takiej koniunktury.
W stosunku do innych krajów rzeczywiście

obserwujemy dynamiczny wzrost na tym
polu, co otwiera duże możliwości przed
agentami. Do takich miast, gdzie tempo rozwoju jest szybkie, ale i przy tym
zachowany jest zrównoważony rozwój
zaliczane są m.in. Kraków, Warszawa,
Poznań i Wrocław. Deweloperzy, którzy
nie mają dużych środków czy doświadczenia, liczą na to, że wykorzystają tę dobrą
koniunkturę, ale rynek szybko weryfikuje
ich możliwości. Jeśli chodzi o rynek mieszkań, chyba wszyscy się zgodzą, że obecnie
panuje boom. Atrakcyjne warunki dla
deweloperów powodują, że coraz więcej
firm podejmuje się takiej działalności.
Buduje się dużo, ale ten trend, w dłuższej
perspektywie, może doprowadzić do korekty i przystopowania tak dynamicznego dziś
rozwoju rynku mieszkaniowego. W przypadku galerii handlowych sytuacja wygląda
trochę inaczej. Przede wszystkim nie jest
ona tak dynamiczna. Szacując popyt, trzeba
brać pod uwagę sprzedaż w sklepach
internetowych i różnego rodzaju regulacje
prawne, np. niedziele wolne od handlu,
zaangażowany kapitał oraz jego koszt.
Liczba czynników destabilizujących oceny
i opinie o koniunkturze w tym przypadku jest dużo większa, niż przykładowo
na rynku mieszkań.
Powiedział Pan, że w biznesie detalicznym liczą się trzy rzeczy: lokalizacja,
lokalizacja i lokalizacja. W branży uchodzi
Pan za specjalistę od znajdowania miejsc.
Najlepsza lokalizacja, jaką udało się
Panu znaleźć to…?
Istnieją proste reguły, którymi kieruję się
przy wyborze lokalizacji. Trzeba także mieć
pewne wyczucie. To ostatnie nie zastąpi
jednak myślenia ekonomicznego i zasad,
jakimi kieruje się rynek. Pozwolę sobie przytoczyć przykład z własnego doświadczenia
biznesowego. Pracochłonne i kosztowne
procedury administracyjne dla lokalizacji
McDonald’s na rogu Szewskiej i Rynku
Głównego w Krakowie trwały aż siedem
lat. W tym czasie inwestycja ta pochłonęła ogromne środki i na dzień otwarcia
faktyczne koszty uruchomienia były dwa
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razy wyższe, niż koszty samej przebudowy
i adaptacji obiektu. Jednak obecnie jest to
jedna z trzech restauracji McDonald’s generujących największe obroty w Polsce. Więc,
jak wspominałem na początku, podstawa to
cierpliwość, wytrwałość i wiara w to, że projekt w danej lokalizacji „wypali” i przyniesie
oczekiwane zyski. Oczywiście byłem też zaangażowany w projekty, które nie przyniosły
spodziewanego zwrotu. Przykładem może
być inwestycja w Zabrzu, która pochłonęła
znaczne środki finansowe i niestety nie
możemy już raczej liczyć, że powstanie
tam biznes gwarantujący zwrot inwestycji.
Zawsze należy wkalkulować element ryzyka.
Projekt może się nie rozwinąć w oczekiwanym kierunku lub długo nie przynosić
zwrotu. Mimo to warto próbować.
Jak znajduje Pan równowagę pomiędzy
pracą, sportem i działalnością społeczną? Wszak każda z tych dziedzin
wymaga odpowiedniego planowania
i zaangażowania.
Jednym ze sposobów znalezienia równowagi są wyjazdy na Dakar oraz Rajdy Pucharu
Świata, które traktuję jako swego rodzaju
wakacje. Gdybym jednak miał wskazać,
co w moim życiu jest najbardziej męczące,
to powiedziałbym, że lata pracy i podejmowania decyzji z kompletnie różnych obszarów. Trzeba bez przerwy być czujnym i mieć
podzielną uwagę. Wieloletnie i równoczesne zaangażowanie w projekty z zupełnie
różnych dziedzin może po jakimś czasie
wywołać zmęczenie, a nawet wypalenie.
Wymieniłem Dakar w kontekście wakacji
nie bez przyczyny. Zaobserwowałem u siebie, że w pierwszych dniach rajdu uchodzi
ze mnie zmęczenie, ale myślami jestem
wciąż przy sprawach okołobiznesowych.
Dopiero po kilku etapach mogę skupić
się już tylko na tym, aby jak najszybciej
dojechać do mety.
W biznesie stawia Pan na rywalizację
czy na współpracę?
Stawiam zdecydowanie na współpracę.
Usłyszałem kiedyś ciekawą wypowiedź jednego z przedstawicieli pewnego koncernu
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międzynarodowego, który powiedział,
że minęły czasy, kiedy złotówkę musieliśmy
przeciągać między Krakowem a Poznaniem.
Teraz dużo skuteczniejsze jest myślenie,
jak wspólnie zarobić, jak zająć większą
część rynku, planować szerzej i mierzyć
wyżej. Kooperacja daje większe możliwości
niemal na każdym polu.
W bieżącym wydaniu magazynu poruszamy temat typologii osobowości klienta.
Z jakimi osobami, biorąc pod uwagę
ich kompetencje, umiejętności, talenty
lubi Pan współpracować?
Najlepiej współpracuje mi się z ludźmi pilnymi. Dawno temu stwierdziłem, że pilność
to 70% sukcesu, 20% to talent, a pozostałe
10% to szczęście. Oczywiście są to moje
prywatne przemyślenia, ale pamiętajmy,
że warto wykazać zaangażowanie w powierzone zadania, ponieważ prędzej czy później
każdego czeka rozliczenie z jakości i efektów
pracy. Jeśli widzę szczere poświęcenie
w wykonywaniu obowiązków, ale efekt
nie jest zadowalający, to jestem gotowy
relokować pracownika. Skoro jest staranny,
to znaczy, że sprosta zadaniu dopasowanemu do jego możliwości.
Agenci nieruchomości coraz bardziej
rozumieją, że warto inwestować w markę
własną. Jak dobrze to robić, aby wypracować szybko pierwsze efekty?
Powtórzę te same cechy, o których już
wspomniałem wcześniej, czyli pilność,
wytrwałość i cierpliwość. Wiele polskich
marek, które odniosły sukces, zaczynały
od zera, inwestując własne środki. Jestem
zdania, że właśnie pilna praca i wytrwałość w dążeniu do celu sprawiły, iż dziś
te marki zajmują wysoką pozycję na rynku.
Równie istotna jest pasja. Nie mam wątpliwości, że jeśli przedsięwzięcie, któremu
się oddajemy, wynika z naszych pasji, to
mamy ogromne szanse na jego powodzenie.

Nie ma Pana na liście 100 najbogatszych,
nie zależy Panu na rankingach? Wszak
charakteryzuje Pana wysoki poziom
rywalizacji w sporcie.
To są dla mnie tylko cyfry. Dlatego nie
zależy mi na pojawianiu się w tego typu
zestawieniach. Jak mówi stare powiedzenie: „pieniądze szczęścia nie dają”, choć
na pewno wiele ułatwiają – jeśli tylko
mamy umiejętność określania, czym jest
szczęście i talent umożliwiający sięganie
po nie. Jeśli nie ma talentu, to jak pokazują
tysiące przykładów, stan konta nie ma
większego znaczenia. Pieniądze mogą być
za to pożyteczne i w tym kontekście nigdy
nie będzie ich dość. Trzeba tylko wiedzieć,
jak je spożytkować w imię wyższych celów.
Choć angażuję się w wiele różnorodnych
projektów, na różnych płaszczyznach
mojego życia, to kieruję się podejściem,
że nie można skutecznie konkurować
równolegle na wielu polach. W efekcie
zaczynamy bardziej żyć porażkami i frustracjami niż zwycięstwami. Gdybym chciał
konkurować na polu finansowym, to prawdopodobnie przestałbym uprawiać sport.
A czy wtedy byłbym szczęśliwy? Na pewno
nie! Jeśli potrafimy spełniać marzenia
i realizować obrane cele, to zdecydowanie
większe znaczenie mają nasze własne
osiągnięcia. Świadomość bycia najlepszym
w danej dyscyplinie jest cenniejsza niż
liczba zer na koncie. Mam przekonanie,
że wielu z nas rozumie rywalizację jako
pozycję w rankingu, a nie te dziedziny
naszego życia, z których możemy wynieść
coś dobrego dla siebie, rodziny, otoczenia.
Dla mnie największą wartość stanowi inwestycja w społeczeństwo, czy w mniejszej
skali w społeczność. Zwrot, jaki przynosi,
jest bezcenny i nie daje się przeliczyć na
jakąkolwiek pozycję, w jakimkolwiek rankingu czy klasyfikacji.
Dziękuję za rozmowę.
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POCZYTAJ

CO LUDZIE SUKCESU
ROBIĄ PRZED
ŚNIADANIEM

TRZECIA FALA.
WIZJA GOSPODARKI
PRZYSZŁOŚCI

Laura Vanderkam
Wydawnictwo Onepress

Steve Case
Studio Emka

Chwytliwy tytuł przyciągnie
każdego, kto poszukuje wiedzy
na temat rozwoju kompetencji
osobistych. Autorka skupia
uwagę czytelnika na umiejętnym poszukiwaniu wolnego
czasu i przeznaczaniu go
na aktywności inne niż biznesowe, co jest szalenie ważne,
aby osiągnąć tak zwany work-life
balance. Dodatkową wartością
są cenne spostrzeżenia oraz
wskazówki, jak uczynić swój
poranek bardziej efektywnym.
Przepis na to jest zaskakująco banalnie prosty i możliwy
do wprowadzenia w życie
już od jutrzejszego poranka.

OD CELU DO WYNIKU.
SIŁA MECHANIZMÓW
KATALITYCZNYCH
W BIZNESIE
Jim Collins
Wydawnictwo MT Biznes
Większość liderów ma określoną ścieżkę rozwoju, na której
stawia sobie ambitne cele,
często skrępowane przez nadmierną biurokrację. Aby osiągnąć sukces, stale poszukują
skutecznych narzędzi, które
pomogą zamienić cele w rezultaty. Okazuje się, że instrumenty te są na wyciągnięcie
ręki. Mechanizmy katalityczne,
bo o nich mowa, to proste
i, co ważne, niezbiurokratyzowane narzędzie menedżerskie, które ułatwia realizację
śmiałych wizji. Są kluczowym
ogniwem pomiędzy pomysłem a wynikiem. Jim Collins
w jasny sposób omawia jak
zbudować mechanizm dla
swojej organizacji i zwiększyć
jej efektywność. To niemal
obowiązkowa pozycja dla
każdego menedżera.
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BETONIA.
DOM DLA KAŻDEGO
Beata Chomątowska
Wydawnictwo Czarne
Najnowsza propozycja autorki
to powrót na typowe polskie
osiedle z wielkiej płyty,
które – jak się okazuje – kryją
wiele tajemnic i fascynujących
historii. W sposób naukowy
autorka niemal rozkłada
na czynniki pierwsze poszczególne kondygnacje budynków,
sprawdzając historię mieszkańców, kamienia węgielnego
a nawet zdobień znajdujących
się na fasadach bloków. A jest
o czym pisać, bowiem osiedla
blokowisk zamieszkuje ponad
12 milionów Polaków.
Beata Chomątowska przygląda się blokowiskom bez
uprzedzeń, z wnikliwością
i dociekliwością reportera,
a swoje wnioski przekłada
na opowieść o mikroświatach, które wywarły ogromny
wpływ na historię współczesnej architektury.

Steve Case, zdolny przedsiębiorca i odważny wizjoner,
który lata temu wszedł w świat
Internetu i nowych technologii – przedstawia nam swoją
wizję przyszłości. Odwołując
się do swego wieloletniego
doświadczenia jako pioniera
w dziedzinie przedsiębiorczości oraz inwestowania,
Case przygotował swego
rodzaju manifest, w którym
ogłasza nadejście trzeciej
fali Internetu. Przedstawia
wizję przełomowego okresu,
w którym przedsiębiorcy za
pomocą technologii dokonają
przełomu w najważniejszych
gałęziach realnej gospodarki –
m.in. w ochronie zdrowia, edukacji, transporcie, energetyce
i żywieniu – aby radykalnie
przekształcić nasze życie.
„Trzecia fala” to częściowo
pamiętnik, częściowo manifest, a częściowo instrukcja
na przyszłość, to ważna
lektura dla każdego, kto chce
przetrwać – i rozwijać się –
w tej szybko zmieniającej się
epoce cyfrowej.

