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Czym różni się marka osobista od marki w ogóle? 
Właściwie to niczym. Pewnie znajdzie się 
teraz kilka osób, które będą próbowały z tym 
dyskutować i może jest to pewne uproszczenie, 
ale nie komplikujmy. Po co komu w ogóle marka? 
Marki tworzymy po to, aby w wyraźny sposób 
opakować to, co chcemy zaofiarować naszym 
klientom. I uwaga, najpierw mamy coś ważnego 
do opakowania, a później wyciągamy sreberka. 
A to w środku – to produkt, którym w przypadku 
marki osobistej jesteśmy my sami. I każdy, kto 
buduje tę markę osobistą, powinien przede 
wszystkim skupić się na zastanowieniu, jaka jest 
jego najsilniejsza kompetencja, którą, mówiąc 
brutalnie, może zmonetyzować. 
 
Ostatnio jeden z szefów agencji marketingowych 
powiedział mi, że marka personalna działa 
w momencie, kiedy klient z naszego segmentu 
ma potrzebę, którą my potrafimy zrealizować. 
A on, szukając wsparcia, pomyśli: O! Odezwę się 
do… Jana Kowalskiego, Marysi Nowak etc. Ten 
najprostszy mechanizm, momentalnie weryfikuje, 
czy udało nam się skutecznie zbudować silną 
markę osobistą.
 
Czy Twoja marka personalna tak działa? 
Zastanów się…
 
Moim flagowym pytaniem na rekrutacji jest 
pytanie: Wyobraź sobie, że jesteś produktem/
marką personalną… jakie jest Twoje hasło 

reklamowe/Twój claim? Uwielbiam tę część 
rozmowy rekrutacyjnej, ona automatycznie 
weryfikuje samoświadomość kandydata, bystrość 
i jasność umysłu, wartości, które reprezentuje 
i motywacje.
 
I tym samym muszę powiedzieć, że oddajemy 
w Wasze ręce wyjątkowy numer Agenta 
Nieruchomości. Odkrywamy zakamarki 
marki (personalnej), ale – przede wszystkim 
– pokazujemy tych, którym się to już w dużej 
mierze udało. I którzy łączą swoją markę 
personalną z marką firmową. To dopiero jest 
sztuka! Najlepsi na rynku nieruchomości: Agenci 
i Agencje. Przeglądam ten numer, patrzę na nich 
i widzę… jakość, profesjonalizm, pasję, rzetelność, 
solidność, miłość do klienta. A przede wszystkim 
widzę fajnych ludzi, którzy wiedzą czego chcą, nie 
idą w życiu na skróty i trzymają fason, niezależnie 
od zawieruchy dookoła. 
 
Dobrze mieć kogo w życiu naśladować i od 
kogo się uczyć. Takich wzorców wszystkim 
życzę i tym samym zachęcam do uczestnictwa 
w kolejnej edycji Lidera Nieruchomości (czyżby 
to było lokowanie produktu?) – bo, jak widać po 
laureatach, warto!
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BĄDŹ NA CZASIE!
BETONOWY POWERBANK
Vision Fund to największy na świecie 
fundusz, który ma finansować 
najciekawsze firmy oraz projekty 
dotyczące rozwoju zielonej energetyki. 
Został stworzony przez japońskie 
przedsiębiorstwo telekomunikacyjne 
i medialne SoftBank, a jego kapitał 
wynosi aż 100 miliardów dolarów. 
Jednym z pomysłów, w które firma 
zainwestowała część tej wielkiej sumy, 
jest największy na świecie betonowy 
powerbank, wymyślony przez 
pracowników Energy Vault. Ich projekt 
to wysoka, betonowa wieża, która 
ma służyć do magazynowania energii. 
Konstrukcja ma stanowić uzupełnienie 
pracy farm wiatrowych i solarnych, 
których działanie jest zależne  
od warunków atmosferycznych. 

Działanie wynalazku jest proste. 
Nadmiar energii produkowanej przez 
instalacje OZE uruchamia 6-ramienny 
dźwig, który unosi betonowe bloki 
i upuszcza je, w momencie wzrostu 
zapotrzebowania na energię. Energia 
uzyskana za pomocą wykorzystania 
siły grawitacji jest zamieniana  
na energię elektryczną i dostarczana 
do sieci. Pojemność powerbanku  
to 80 megawatogodzin, a cena 
produkcji energii wynosi 6 centów  
za kilowatogodzinę. Testowa wieża  
ma powstać w Mediolanie. 

Źródło: https://www.geekweek.pl/news/2019-08-
19/japonczycy-zbuduja-najwiekszy-na-swiecie-
betonowy-powerbank-od-energy-vault/

INTELIGENTNA 
HULAJNOGA
Wygląda na to, że hulajnogi elektryczne, 
tak jak rowery miejskie, na dobre 
wpisały się w krajobraz dużych 
polskich miast. Od kilku lat podbijają 
serca zwolenników aktywnego trybu 
życia oraz walki ze spalinami. Mimo 
że mają też swoich przeciwników, ich 
popularność nieustannie wzrasta. Cały 
czas rozwija się technologia związana 
z ich produkcją. Firma Segway-Ninebot 
chce wprowadzić na rynek najbardziej 
zaawansowaną technologicznie 
hulajnogę o nazwie KickScooter T60. 
Wynalazek ma być sterowany przez 
sztuczną inteligencję i poruszać się 
samodzielnie, bez udziału człowieka. 
W przyszłości takie rozwiązanie 
prawdopodobnie stanie się sposobem 
na zaoszczędzenie pieniędzy przez firmy 
zajmujące się wypożyczaniem pojazdów. 
Zatrudniają one bowiem tysiące 
pracowników, którzy odpowiadają  
za zbieranie oraz ładowanie maszyn. 
Nowe, trzykołowe hulajnogi same 
odwiozą się do miejsca ładowania baterii 
oraz autonomicznie przygotują się do 
jazdy.  Dodatkowo twórcy KickScooter 
T60 planują wprowadzić nową usługę, 
która za pomocą aplikacji pozwoli 
użytkownikom przywoływać do siebie 
hulajnogę z możliwie najbliższego 
miejsca. To rozwiąże problem 
przetrząsania miasta w poszukiwaniu 
pojazdów oraz ułatwi korzystanie 
z wypożyczalni. Cena KickScooter T60 
ma wynosić ok. 1420 dolarów. 

Źródło: https://www.geekweek.pl/news/2019-
08-21/niebawem-po-miastach-beda-jezdzily-
autonomiczne-hulajnogi/

DOM,  
KTÓRY WIE, CO ROBIĆ
Od niedawna w Europie dostępny jest 

Aqara Smart Hub. To uniwersalny 

mechanizm, który pełni funkcję 

jednostki centralnej, sterując pracą 

wszystkich urządzeń inteligentnego 

domu Xiaomi. Do jego zadań należy 

między innymi komunikacja 

między urządzeniem a internetem, 

kontrola nad ustawieniami 

czy uruchamianie alarmu. 

Aqara nie jest jedynie łącznikiem, 

działa również samodzielnie. 

Z powodzeniem może zastąpić radio, 

budzik lub lampkę nocną. Bramka 

Aqara Hub za pomocą aplikacji 

Android lub iOS zarządza wszystkimi 

podłączonymi do niej urządzeniami. 

Mając dostęp do wi-fi, jesteśmy więc 

w stanie sterować pracą odkurzacza 

lub pralki, będąc poza domem. 

Urządzenie jest warte uwagi nie 

tylko ze względu na swoje szerokie 

zastosowanie. Do zakupu zachęca 

dobra cena – bramka Aqara 

współpracująca z HomeKit to koszt 

150 zł. W sprzedaży dostępne są 

również czujniki, przełączniki 

i gniazda. Ich koszt, w zależności  

od urządzenia, wynosi średnio 60 zł. 

Obszerna lista urządzeń, które można 

podłączyć do huba, znajduje się 

w aplikacji Mi-Home. Są to między 

innymi: czujniki dymu, gazu, ruchu, 

otwarcia drzwi i okien, kamery, 

włączniki światła i sprzęty domowe.

Źródło: https://app.maker.co/smarthome-7a5788/
aqara-homekit-hub-will-arrive-for-the-eu-
717094c763e3/

BIZNESOWE INSPIRACJE
CZYLI O CZYM PRZECZYTASZ NA BLOGU

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

Blog Otodom powstał z myślą 
o pośrednikach. To tutaj chcemy 
Was informować o najważniejszych 
wydarzeniach, naszych inicjatywach 
i inspirować do działania. 
To również w tym miejscu staramy 
się promować waszą działalność 
i zachęcamy do dzielenia się wiedzą. 
Dzięki wspólnym działaniom, branża 
zyskuje profesjonalizm przez duże P!

#USIEBIE – REKLAMA, KTÓRĄ POKOCHAŁY 
MILIONY
Każdy wie by osiągnąć sukces potrzebna jest systematyczność, 
ukierunkowana na cel. Co robi Otodom? Ponownie zalewa TV 
i Internet. W jakim celu? Oczywiście, po to aby w naszym serwisie 
było jeszcze więcej poszukujących, którzy chcą kupić nieruchomo-
ści, które wystawiacie.

PRACOWNIK POSZUKIWANY
Współczesny rynek pracy określa się mianem rynku pracownika 
– rekrutacja i znalezienie odpowiedniego specjalisty jest dzisiaj 
prawdziwym wyzwaniem. Jak poszukiwać idealnych kandydatów 
do naszej firmy, o czym warto pamiętać i na co zwracać uwagę 
wyjaśnia Anna Janowczyk z OLX Praca. Lektura obowiązkowa 
zarówno dla pracodawcy jak i pracownika.

WOKÓŁ SZCZYTÓW W SZCZYTNYM CELU
Rajd Tour de Tatry to doskonały przykład tego, jak połączyć przy-
jemne z pożytecznym. 200 km jazdy wokół tatrzańskich szczytów  
to nie tylko okazja do złapania sportowych endorfin i sprawdzenia 
swojej kondycji, lecz także do pomocy innym. Każdy przejechany 
kilometr to 1 zł na rehabilitację Marcela, który urodził się z rozsz-
czepem kręgosłupa. W piątej już edycji akcji nie zabrakło agentów 
nieruchomości, których wspierał m.in. Otodom.

JAK DAĆ KONSTRUKTYWNY FEEDBACK?
Gdzie leży granica między opinią a krytyką? W jaki sposób wyrazić 
nasze myśli, by przekazywana informacja była dla drugiej osoby 
wartościowa, konstruktywna i pozytywna? O tym piszemy  
na naszym blogu w artykule „Jak dać pozytywny feedback?”  
– wierzymy, że efektywnej komunikacji można się nauczyć,  
a dzięki niej relacje ze współpracownikami będą jeszcze lepsze. 

KANAŁ NA YT – A NA CO TO KOMU?
Popularność wideo w Internecie rośnie z roku na rok. Marcin 
Domagała z OTOMOTO, twórca kanału na YouTube, opowiada, 
co daje on markom i czy wszyscy znajdą tam dla siebie miejsce. 
Zdradza też, skąd wziął się pomysł na kanał OTOMOTO,  
jak wygląda przygotowanie odcinków i jak ważne jest planowanie 
i odpowiednia strategia. Mnóstwo cennych wskazówek w jednym 
miejscu – polecamy!
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MARKA OSOBISTA
WYREŻYSERUJ TO MĄDRZE

MARTA BARA
Psycholog biznesu, konsultantka i certyfikowany coach Gallupa, zarządza firmą 
Strengths Community, która dostarcza kompleksowe projekty wdrożeniowe 
podejścia bazującego na mocnych stronach metodą Gallupa.

Marka osobista jest w twoich 
rękach. To ty jesteś reżyserem 
i kierujesz działaniem swojej 
superprodukcji. Od twojej wizji 
będzie zależało to, czy fabuła 
zainteresuje publiczność. 
Czym się wyróżnisz? Co jej 
zaoferujesz? Czy film zasłuży 
na Oscara i zyska miano 
ponadczasowego arcydzieła, 
czy też stanie się hitem jednego 
sezonu, ze znanym celebrytą 
w roli głównej? Rozpoznawalność 
twarzy nie jest gwarantem 
dobrej obsługi, a niektórych 
nawet drażni. Znaczenie marki 
osobistej jest budowane przede 
wszystkim przez wartość, którą 
dostarczamy klientom.

MARKA OSOBISTA
NA WŁASNOŚĆ
Marka osobista to wizerunek, jaki tworzysz 
poprzez wszystko, co i jak robisz, albo 
czego celowo unikasz. Składają się na nią 
także umiejętności, doświadczenia i wie-
dza. Uzasadniają to, kim jesteś, pomagają 
utwierdzić innych w przekonaniu, że jesteś 
odpowiednią osobą na odpowiednim miej-
scu i że znasz się na tym, co robisz.

Każdy z nas ma swoją markę osobistą 
i wpływa na jej wygląd. Nie każdy jednak 
bierze odpowiedzialność za jej celowe 
kształtowanie. Poszczególni agenci nieru-
chomości dysponują różnymi rozwiązaniami 
do zaoferowania, nawet jeśli dzielą z innymi 
portfolio ofert. Swoją twarzą i nazwiskiem, 
jak marką firmy, podpisują wszystkie 
zrealizowane transakcje. Każdy z nich 
wnosi określoną wartość obsługi i kontaktu 
z klientem, co sprawia, że usługobiorcy  
są szczególnie zadowoleni z relacji. 
Wiedząc, jaki jest nasz wkład w tę relację, 
łatwiej jest trafić z przekazem do odpo-
wiednich klientów i pomóc im zrealizować 
ich cele, a nawet marzenia. 

Nie ma jednej drogi do marki osobistej, ona 
leży w każdym z nas. Trudno ją opracować 
w oderwaniu od tego, co dla nas naturalne. 
Sztuczność, niespójność i brak autentycz-
ności są bowiem zaprzeczeniem tego, czym 
jest. Nie musisz budować marki eksperc-
kiej, ani charyzmatycznej. Konieczne jest 
za to stałe uzupełnianie wiedzy i bycie na 
bieżąco ze zmianami na rynku nieruchomo-
ści, aby rzetelnie wykonywać zawód agenta 
lub pośrednika. Możesz budować markę, 
która daje ludziom poczucie bezpieczeń-
stwa i wsparcie w niełatwym momencie 
życiowej inwestycji finansowej, pewność, 
że namierzasz i rozwiązujesz wszystkie po-
jawiające się problemy, a także przekona-
nie, że jesteś w drużynie z klientem i gracie 
po to, aby zasmakować wygranej. Jeśli 
wiesz, co naturalnie wnosisz w kontakt i we 
współpracę, łatwiej będzie ci zrozumieć 
to, co osobiście oferujesz swoim klientom, 
a tym samym skuteczniej docierać do osób, 
które dokładnie tego potrzebują.

>

SKŁADOWE MARKI OSOBISTEJ:

NIE MUSISZ BYĆ 
CHARYZMATYCZNYM
EKSPERTEM!

TWÓRZ SWOJĄ MARKĘ OSOBISTĄ POPRZEZ:

uzupełnianie wiedzy i bycie na bieżąco 

ze zmianami na rynku nieruchomości,

zapewnianie klientowi wsparcia 

i poczucia bezpieczeństwa,

dawanie pewności pokonania 

pojawiających się problemów, 

tworzenie z klientem jednej drużyny, 

której celem jest wygrana.

To, czego unikasz

Umiejętności

To, co i w jaki sposób robisz

Doświadczenie

Wiedza
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MOCNE STRONY I SŁABOŚCI
Tradycyjne podejście do rozwoju mówi 
o tym, że obszar postępu leży w naprawia-
niu słabości, i na nie kładzie największy 
nacisk. To podejście obiecuje, że wysiłek, 
czas i energia włożone w realizowanie 
planu naprawy prowadzą do sukcesu. 
Jednak wybierając tę opcję rozwoju, 
w większości przypadków nie jesteśmy 
w stanie osiągnąć wybitnych rezultatów. 
Jeżeli zaczniemy naukę pływania w wieku 
25 lat, najpewniej nigdy nie uda się nam 
zdobyć złota na olimpiadzie. Nauczymy 
się pływać, ale nie będziemy mistrzami. 
Droga rozwoju, która bazuje na napra-
wianiu słabości, najczęściej prowadzi 
do przeciętnych wyników osiąganych 
sporym wysiłkiem.

Alternatywą jest rozwój, który bazuje na 
naturalnych zdolnościach i tym, co już 
wychodzi nam dobrze. Zakłada on,  
że namierzenie mocnych stron i inwestycja 
w ich rozwój prowadzą do wysokich osią-
gnięć. W ramach podejścia bazującego na 
mocnych stronach, praca nad słabościami 

prowadzi do tego, aby braki i niedoskona-
łości nie utrudniały realizacji celów. Z za-
łożenia wiele słabości po prostu nie ma 
znaczenia. Podejście zachęca do tego, aby 
zamiast być we wszystkim przeciętnym, 
dążyć do perfekcji w tym, w czym mamy 
szansę osiągnąć najwięcej.

Znajomość swoich słabości i sił  
to bardzo praktyczna wiedza, zarówno 
w planowaniu swojego rozwoju, jak 
i w codziennej pracy. Dzięki temu wiesz, 
z czym sobie dobrze radzisz, ale także 
w które obszary musisz włożyć szcze-
gólny wysiłek albo gdzie potrzebujesz 
pomocy, aby uzyskać określony rezultat.

TALENTY, KTÓRE MASZ  
DO ZAOFEROWANIA
Agenci pracują sobą. Wymaga się od 
nich sporej elastyczności, ich rola w dużej 
mierze bazuje na zdolnościach osobistych, 
aktualnej wiedzy oraz doświadczeniu. 
Różne sposoby działania i zachowania 
mogą prowadzić do świetnych wyników. 
Można śmiało powiedzieć, że ilu agentów, 

tyle stylów pracy. Ten niepowtarzalny styl 
bycia to mieszanka naturalnych zdolności 
oraz umiejętności profesjonalnych. Każdy 
agent nieco inaczej prowadzi rozmowę  
na temat potrzeb klienta, na inne elementy 
prezentowanej oferty może kłaść nacisk, 
różnie reaguje na pojawiające się pytania 
i wątpliwości. Pośrednik, mimo podobnych 
zadań, wnosi własną wartość i pozostawia 
po sobie coś innego.

Jeśli chcesz rozpoznać, co w naturalny 
sposób oferujesz ludziom, pomyśl o trzech 
pozytywnych zwrotach, jakimi inni cię 
opisują. Zastanów się lub zapytaj wprost, 
jakimi trzema pozytywnymi cechami opisa-
liby cię twoi przyjaciele i klienci. Te, które 
się powtarzają, wskazują na twoje mocne 
strony i określone wartości, które wnosisz.

Jeśli jest ci trudno określić to samodzielnie, 
możesz zbadać swoje talenty za pomocą 
internetowego narzędzia testu Gallupa, 
dawniej zwanego StrengthsFinder. Możesz 
się przekonać, które spośród 34 talentów 
są u ciebie najsilniejsze. 

WYKORZYSTANIE TALENTÓW W PRAKTYCE
Co mówią osoby z branży, które budują swoją markę osobistą bazując na mocnych stronach i talentach?

WOJCIECH BRZOZOWSKI, 
manager marketingu i sprzedaży nie-
ruchomości w idea-INVEST, zapytany 
o swoją przygodę z poznaniem talentów, 
opowiedział o rozmowie podczas 
śniadania pośredników, na którym 
rozwinęła się dyskusja na temat jego 
własnych zdolności. „Chciałem sprawdzić, 
czy mój naturalny sposób myślenia i to, co 
sprawia mi łatwość odpowiada jakiemuś 
talentowi (…). Rzeczy, których się dowie-
działem, nie były dla mnie zaskoczeniem. 
Odzwierciedlały mój charakter. Jednak 
jedną z ważniejszych informacji jest ta,  
jak rozwijać swój talent (…)” . Dodaje, że 
„większość z nas zazwyczaj pracuje nad 
pozbyciem się swoich wad i złych nawy-
ków (…). To ważne, ale warto sprawdzić, 
co naturalnie wychodzi nam dobrze i jak 
możemy nad tym popracować. Gdy dowie-
działem się jakie mam talenty i jak mogę je 
rozwijać, zacząłem od razu to robić. Praca 
nad talentami, daje mi możliwość budowa-
nia silnej i solidnej marki osobistej”.

MAŁGORZATA CZUPIK, 
doradca ds. nieruchomości 
w Retalia Nieruchomości, twierdzi, 
iż poznanie swoich talentów pomo-
gło jej w zmianie zawodowej, bo 
badanie CliftonStrengths utwierdzi-
ło ją w przekonaniu, że ma szansę 
realizować swoje najsilniejsze 
talenty w roli i działaniach doradcy. 
Wskazuje na to, że poszczególne 
atuty pomagają jej w konkretnych 
działaniach, na etapach nawiązy-
wania relacji z klientem, dopasowy-
wania oferty, oraz prezentowania 
potencjału lokalu. Te działania 
budują bowiem jej markę. „Wiem, że 
swoją rzetelnością wystawiam opinię 
o współpracy zarówno ze mną, jak 
i dla biura, które reprezentuję”.

KATARZYNA 
STACHURSKA-REXHA, 
pośrednik ds. nieruchomości, wła-
ścicielka biura Ale Domy, zauważa, 
że wiele z talentów nieświadomie 
wykorzystywała, ale dopiero świa-
dome ich użycie stało się okazją do 
skorzystania z nowych możliwości 
wpływania na obraz marki. „Zdałam 
sobie sprawę, że intuicyjnie wyko-
rzystuję już te talenty w sprzedaży. 
Niektóre z nich świetnie się spraw-
dzają podczas organizowania drzwi 
otwartych, ale także w prowadzeniu 
szkoleń i wychodzeniu na zewnątrz 
w przekazywaniu istotnych infor-
macji. Inne podnoszą jakość oraz 
standard i doskonale sprawdzają się 
w home stagingu i fotografowaniu (…). 
Poznanie i rozwijanie własnych talen-
tów otworzyło mi kilka nowych dróg 
i możliwości oraz pozwoliło spojrzeć 
na siebie pod zupełnie innym kątem”.

Zeskanuj kod i dowiedz się, 

jak wykonać badanie talentów 

CliftonStrengths, i włącz je 

w swoją markę osobistą.

PODEJDŹ INACZEJ DO SWOJEGO ROZWOJU:

Poszukaj pomocy w obszarach, które wymagają od ciebie większego wysiłku

Namierz swoje mocne strony – np. poprzez test Gallupa

Zainwestuj w ich rozwój – to prowadzi do wysokich osiągnięć

Bazuj na swoich naturalnych zdolnościach zamiast skupiać się na słabościach
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BUDUJĄC MARKĘ WŁASNĄ JAK ELON MUSK

KONTROLOWAĆ
CZY SZKOLIĆ?

Rozmawiała Izabela Sobańska-Synowiec

Mówi się, że jeśli nie ma nas w Internecie, 

to nie istniejemy. Czy fakt posiadania 

kont w social mediach oznacza już, 

że mamy markę własną? 

Niestety nie. Najważniejsze jest pytanie, 
co my tak naprawdę chcemy osiągnąć tą 
marką. Trzeba to rozbić na dwie rzeczy:  
– mamy markę, bo ktoś coś o nas myśli 
i coś o nas wie, ale jest to bardzo przy-
padkowe, bo pozostawiamy duże pole do 
interpretacji drugiej stronie,  
– chcemy ukierunkować sygnał o marce 
i osiągnąć tym konkretny cel, więc samo 
„bycie” w internecie nie wystarczy do two-
rzenia własnej marki. 

Czyli kreowanie własnej marki 

rozpoczyna się dopiero od wysłania 

„sygnału” do zewnątrz?

Kreowanie tej świadomej marki. 
Rozmawiam ze swoimi sąsiadami, a oni 
mają już jakieś zdanie na mój temat. Gdy 
spotykam się z innymi ludźmi, to oni też już 
coś o mnie wiedzą. Więc kreowanie wła-
snej marki, czyli wysyłanie tego sygnału, 
jest nieodłącznie związane z biznesem – 
z tym, co robię, a chcę, żeby inni się o tym 
dowiedzieli. Wtedy marka nie powstaje 
w momencie zaistnienia w mediach, lecz 
wymaga przygotowania i zaplanowania.

DR EWA HARTMAN
Certyfikowany trener metody Points of You oraz metody HeartMath, wykładowca akademicki, doktor prawa uniwersytetu w Bournemouth  

w Wielkiej Brytanii. Panią doktor w jej pracy szkoleniowej fascynuje przede wszystkim mózg: jak działa?  
Kiedy nie działa? Jak determinuje komunikację? Jak reaguje na stres?
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to możesz być kojarzony właśnie z tymi 
poglądami, a nie z rzemiosłem. Wiele 
osób próbuje promować swoją markę 
na wyczucie i to nie jest dobry pomysł. 
Zdarza się oczywiście, że ktoś jest niezwy-
kle przebojowy, lub ma ogromną chary-
zmę, albo po prostu sposób prowadzenia 
jego marki jest tak unikatowy, że świetnie 
radzi sobie sam. Trzeba jednak pamiętać, 
że to bardzo ryzykowne. Istotne jest też 
w promowaniu własnej marki, aby pracując 
nad wizerunkiem, nie lekceważyć innych 
sfer biznesu, np. sprzedaży. Po drodze 
trzeba też odkryć swoje cele: co chcemy 
poprzez promocję swojej marki osiągnąć. 
To przecież kwestia też wielu technikaliów, 
które najpierw trzeba poznać, żeby nasze 
działania były skuteczne. Budowanie marki 
własnej jest jak rzemiosło, którego trzeba 
się po prostu nauczyć. Musimy wiedzieć, 
do kogo chcemy się zwracać? Jaka jest tzw. 
konwersja naszych działań, czyli co one 
nam dają? I czy przede wszystkim dają to, 
czego chcemy? 

Trendy w promowaniu i budowaniu wła-

snej marki bardzo szybko się zmieniają. 

Co nas czeka w najbliższym czasie? 

Tak naprawdę nie wiem. Ale przyszłość nie 
wygląda kolorowo, bo przecież zmienia 
się kanon piękna narzucony przez nowe 
technologie. Tworząc sztuczne wizerunki 
w internecie, które czasami są całkowi-
cie oderwane od rzeczywistości, robimy 
sobie i społeczeństwu krzywdę. Przecież 
nikt z nas nie potrafi wyrównać tego high 
life’owego poziomu, który np. wykreowała 
jakaś instagramowa gwiazda w całości 
sztucznie. Wtedy możemy mieć problemy 
nie tylko finansowe, bo próbujemy budować 
swój wizerunek na bazie tego, co widzimy 
w sieci, ale nie mogąc go osiągnąć, stworzy-
my dla siebie problemy emocjonalne. Kiedy 
budujemy markę, powinniśmy pamiętać 
o naszych unikatowych i oryginalnych 
cechach. Jeśli będziemy wszyscy tacy sami, 
to nie wyłowimy z tej grupy żadnej wartości. 
Nie możemy dać się zwariować. 

Która branża wobec tego najczęściej 

kreuje swoją markę? Czy są to wyłącznie 

duże korporacje? 

Niekoniecznie. Marka i jej kreowanie  
ma szczególne znaczenie, jeśli ma być 
kojarzona z naszym nazwiskiem. Ja jestem 
trenerem i też chcę być kojarzona z kon-
kretnym obszarem moich działań. Czasami 
te osoby, które mają właśnie duże firmy, 
nie dbają o markę, bo bardziej skupiają 
się na tym, co komunikuje firma. Częściej 
to przedstawiciele danej firmy powinni 
kreować swoją markę niż jej właściciele. 
Nie mówię już nawet o lekarzach czy 
fryzjerach, w których przypadku na opinii 
marki opiera się sprzedaż, albo popularność 
danego specjalisty. 

Może przeanalizujmy „żywy” przykład. 

Czy to Elon Musk ma swoja markę własną 

promującą firmę Tesla, czy to Tesla pro-

muje się za pomocą twarzy Muska? 

Zdecydowanie Elon Musk jest własną mar-
ką, bo ludzie znają CEO Tesli, a mogą nawet 
nie wiedzieć, z którymi przedsiębiorstwami 
jest związany. Jest marką samą w sobie — 
jestem pewna, że bardziej kojarzony jest 
z odważnymi działaniami technologicznymi 
niż z konkretną firmą. On doprowadził do 
tego, że klienci będą kupować produkty, 
których jest twarzą, zupełnie nie znając 
jego przeszłości biznesowej. Musk kojarzy 
mi się z najbardziej innowacyjnymi rozwią-
zaniami. W mojej głowie jest połączony 
z technologią Neuralink, czyli systemem, 
który ma być interfejsem pomiędzy mó-
zgiem a komputerem. Jego naukowa natura 
gra tu bardzo ważną rolę. 

Myśli pani, że Musk nie jest kontrolowany 

przez PR-owców? 

To może być specjalna strategia. 
Przysłowiowo zostaje spuszczony ze 
smyczy, bo firmy, z którymi jest związa-
ny, wiedzą, że naturalny Elon Musk zrobi 
więcej niż kontrolowany. Jak to zaobserwo-
wać? Proszę zobaczyć, jak Musk wystę-
puje publicznie. Nie jest dobrym mówcą, 

nie radzi sobie z przemówieniami, a to 
oznacza, że albo nie jest w tym kierunku 
szkolony, albo te szkolenia są nieskuteczne. 
Widać, że nie jest PR-owo szlifowany, bo 
w przemówieniach zdobywa publiczność 
swoją pasją i zaangażowaniem, a fakt, 
że potyka się językowo i jest kontrower-
syjny, nie ma żadnego znaczenia. On się 
porusza w tak osobliwym sektorze, że 
sposób, w jaki komunikuje markę, może 
być strategią. Udziałowcy nie chcą, żeby 
przez ćwiczenie przemówień Elon zatracił 
swoją oryginalność. 

W sensie wizerunkowym lepiej swoich 

reprezentantów, influencerów i ambasa-

dorów puszczać wolno? Czy może jednak 

warto mieć jakąkolwiek kontrolę i nie 

stresować się potencjalnym kryzysem 

komunikacyjnym?

Najlepiej reprezentantów firm testować 
rynkowo. Sprawdzić, jak taka osoba sobie 
radzi publicznie, wizerunkowo czy w roz-
mowach biznesowych. Jestem przeciwnicz-
ką całkowitej kontroli. Powinniśmy ludzi 
szkolić, a nie kontrolować — tak jak każde 
przedsiębiorstwo pracuje inaczej, tak ich 
reprezentanci mają inne mocne i słabe stro-
ny. Trzeba ich dobrze poznać. 

Czy zasady takich szkoleń, np. dużych 

firm, można zaimplementować do małych 

czy jednoosobowych przedsiębiorstw?

Na pewno inaczej to wygląda w przypadku 
takich gigantów jak Elon Musk, a od-
miennie u osób, które dopiero zaczynają 
budować swoją markę. Na samym początku 
najlepiej oddać się w ręce agencji public 
relations albo osoby, która zajmuje się 
kreowaniem wizerunku, żeby zdobyć 
podstawową wiedzę o budowaniu własnej 
marki. Jakie są reguły gry w branży marke-
tingowej? Co wolno, a czego nie w zakresie 
wizerunku? Warto na samym początku 
poznać taki savoir vivre komunikacji ze-
wnętrznej. Jeśli np. jesteś rzemieślnikiem 
produkującym zegarki, ale w social mediach 
masz widoczne poglądy polityczne, 

NAZWISKO
MOŻE WSZYSTKO

   Dlaczego warto zadbać 

o spójny przekaz marki

   Jak stworzyć i dbać o wizerunek 

pośrednika nieruchomości

   Czy marka osobista 

jest potrzebna każdemu?

W SKRÓCIE

Gdy słyszymy nazwisko Jobs, nasz mózg 
z automatu podaje hasło „Apple”, by po chwili 
dorzucić jeszcze „innowator” czy „wizjoner”.  
Jak to się właściwie dzieje, że niektóre osoby 
tak mocno utożsamiamy nie tylko z ich firmami 
czy życiowymi dokonaniami, lecz także 
pewnymi cechami i postawami?

>
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CO O MNIE
MÓWIĄ
Posiadacze silnej marki osobistej bez wątpie-
nia dobrze odrobili lekcję na temat znaczenia 
oraz potrzeby personal brandingu. Można 
nawet zaryzykować stwierdzenie, że gdyby 
go zlekceważyli lub pojęli zbyt późno, być 
może nigdy nie osiągnęliby takiego sukcesu 
i nie zapisali się na stałe w naszej świadomo-
ści. Żeby daleko nie szukać, to właśnie do 
najbogatszego człowieka na świecie, czyli 
Jeffa Bezosa, należy cytat będący doskonałą 
definicją personal brandingu: „Twoją marką 
jest to, co ludzie mówią o tobie, kiedy wyj-
dziesz z pokoju”. Niestety bywa, że mówienie 
o nieobecnych ma również ciemną stronę, 
co jeszcze mocniej pokazuje, jak istotne jest 
dbanie o wizerunek.

O ile dawniej mogło się wydawać, 
że kreowanie siebie jako marki to dome-
na wyłącznie polityków czy innych osób 
z pierwszych stron gazet, o tyle dziś bez 
wątpienia każdy powinien się tym zagad-
nieniem zainteresować, właściwie nieza-
leżnie od branży, jaką reprezentuje. Niech 
potwierdzeniem tych słów będzie kolejny 
cytat założyciela i prezesa Amazona: 
„Marka dla firmy jest tym, czym reputacja 
dla osoby. Reputację zyskujesz, gdy ciężko 
na to pracujesz”.

Żyjemy w czasach dominacji mediów 
społecznościowych, a przecież, jeśli 

się nad tym zastanowić, są one wręcz 
stworzone do kreowania pewnego obrazu 
samego siebie. Potęga tych narzędzi 
niesie jednak za sobą pewną pułapkę, 
mianowicie są darmowe i powszechnie 
dostępne, co bywa zachętą dla samozwań-
czych ekspertów. Jak w dobie natłoku 
informacji i wyrastających jak grzyby po 
deszczu kolejnych „ekspertów” odróżnić 
tych samozwańczych „profesjonalistów” 
od prawdziwych guru biznesu, którzy 
mogliby nas czegoś nauczyć? Odpowiedź 
nie jest tak trudna, jak mogłoby się wyda-
wać. Poznamy ich przede wszystkim po 
dokonaniach. Tak naprawdę w większości 
przypadków nie będziemy musieli nawet 
spędzać dużo czasu na researchu, ponie-
waż te najbardziej kompetentne jednostki, 
jak zauważono wcześniej, po prostu wy-
stępują w powszechnej ludzkiej świado-
mości. Ich wartość to przede wszystkim 
reputacja, która jest w powszechnej opinii 
najcenniejszym atrybutem. Posłużmy 
się jeszcze jednym cytatem, tym razem 
autorstwa Żelaznej Damy, która dbała 
o personal branding, jeszcze zanim marke-
terzy ukuli takie pojęcie: 

Z byciem ważnym jest jak 
z byciem damą. Jeśli musisz 
mówić ludziom, że jesteś ważny, 
to znaczy, że nie jesteś.

Tak czy inaczej, podstawowym wymo-
giem skutecznego personal brandingu na 
pewno będzie spójny przekaz. Aby jednak 
go dostarczać, należy dość dobrze poznać 

siebie – swoje mocne strony, ale i swoje 
wady. Takie samopoznanie może nawet 
wydawać się czymś z pogranicza metafi-
zyki, jest jednak niezbędne do tworzenia 
wiarygodnego wizerunku, który wzbudzi 
zaufanie w gronie odbiorców i sprawi, że 
sięgną po portfele w celu kupienia naszego 
produktu czy skorzystania z oferowanych 
przez nas usług.

CZY KREOWANIE WŁASNEJ 
MARKI MA SWÓJ KONIEC? 
Pamiętajmy, że ilość informacji, jaką obec-
nie bombardowany jest człowiek, jeszcze 
nigdy w dziejach ludzkości nie była tak 
przeogromna. Nasze możliwości poznaw-
cze nie rozwijają się wprost proporcjonalnie 
do technologii, dlatego coraz trudniej prze-
bić się z danym przekazem. W kontekście 
personal brandingu oznacza to mniej więcej 
tyle, że jeśli odpuścimy, to istnieje spora 
szansa, że nasze dotychczasowe audy-
torium szybko o nas zapomni lub – co 
gorsza – ktoś zajmie nasze miejsce. Zatem 
odpowiadając na pytanie postawione na 
początku – praca nad rozwojem marki wła-
snej właściwie powinna trwać do czasu, aż 
sami nie zdecydujemy się ją zakończyć. Nie 
może stać się to przypadkiem, gdyż wtedy 
bardzo łatwo utracić wiarygodność. 

Jak zauważył Bezos, budowanie reputacji 
to ciężka praca. Podziwiając jednak jego 
dokonania i pozycję Amazona, aż chce 
się zakasać rękawy i do tej pracy ruszyć, 
żeby ostatecznie móc sparafrazować 
Ludwika XIV i powiedzieć, że „marka to ja”.

Silna marka osobista ułatwia kontakt z klientem, zmniejsza dystans i często przyspiesza proces decyzyjny.  

Według osób biorących udział w przytoczonym badaniu najważniejszymi korzyściami związanymi z dbaniem o markę „ja” są:

68% – większe zaufanie

53% – przyciąganie nowych klientów

45% – wzrost rozróżnialności na tle konkurencji

43% – większy szacunek klientów

MARKA OSOBISTA TO ZAUFANIE
Jak wskazuje raport Personal Branding w Polsce opublikowany w tym roku przez Premium Consulting, 
markom osobistym ufamy bardziej niż biznesowym – takie podejście deklaruje 55% badanych.

Pytanie do eksperta 

JAK STWORZYĆ I DBAĆ  
O WIZERUNEK POŚREDNIKA NIERUCHOMOŚCI?

Odpowiada Sylwia Gajek-Zielińska

Aby znaleźć odpowiedź na pytanie o to, jak 
stworzyć właściwy wizerunek agenta, należy 
przede wszystkim zapytać siebie samego, co tak 
naprawdę sprzedaję? Oczywiście odpowiedź, 
która się nasuwa zaraz po nieruchomościach, 
brzmi:…„siebie”. Ale czy na pewno? Pojawienie 
się nowego produktu na rynku zawsze poprze-
dzone jest badaniami oczekiwań konsumentów. 
Oczywiście w przypadku budowania marki oso-
bistej agenta, dość czasochłonne byłoby ankie-
towanie przechodniów na ulicy z pytaniem, jak 
wyglądałby bądź jaki byłby idealny pośrednik 
w sprzedaży nieruchomości. Ale czy rzeczywi-
ście potrzebujemy odpowiedzi przypadkowych 
ludzi, którzy być może nigdy nie korzystali 
z usług biura nieruchomości? Należałoby 
zatem przede wszystkim odpowiedzieć sobie 
na pytanie, co dla mnie oznacza marka oso-
bista. Jaki produkt i usługę chcę stworzyć dla 
obsługiwanego przeze mnie klienta? Co ja, jako 
profesjonalista oraz człowiek, mam do zapropo-
nowania? Tworzenie siebie to wbrew pozorom 

długi proces i zbiór wielu czynników. Wizerunek 
to nie tylko ubiór, wiedza, mowa ciała, ton głosu,  
pasja, kultura osobista. To wiele innych elemen-
tów całości zwaną marką osobistą. Właściwie 
stworzony wizerunek, który  trafia skutecznie 
w rynek, który jest potrzebny i wciąż polecany, 
to taki, który został stworzony na potrzeby 
klienta. Pytanie, czy my je znamy i jak chcemy 
na nie odpowiedzieć. W sieci jest mnóstwo pod-
powiedzi, jak ubrać się do pracy. Powtarzam na 
szkoleniach, by uczestnicy zwrócili uwagę, jak 
wyglądają osoby obracające się w sferze polityki 
czy finansów.  Nasz zawód ma wiele wspólnego 
i z jedną, i z drugą sferą. Politycy mają świetnie 
przygotowane kampanie wizerunkowe oraz 
spotkania z wyborcami. Z kolei finansiści czy 
prawnicy preferują elegancki tzw. bussiness 
look mający odzwierciedlać szacunek do klien-
ta. Każdy czynnie pracujący na rynku agent 
z pewnością zauważa w sobie cechy świetnego 
mówcy (polityk) oraz wzbudzającego zaufanie 
opiekuna (prawnik). Właściwie stworzona 

marka osobista da w odbiorze poczucie nie 
tylko profesjonalnej usługi premium, prestiżu 
współpracy z najlepszym agentem, ale przede 
wszystkim poczucie bezpieczeństwa, uczciwo-
ści i lojalności. Niestety największą trudnością 
wśród pośredników jest zbudowanie własnej 
wartości, która jest fundamentem każdej marki 
osobistej. W każdym z nas drzemie świetny 
ekspert, któremu trzeba pozwolić działać. I jeżeli 
agent ma na tyle odwagi, by mówić o swojej sile 
całemu światu  wykorzysta ku temu wszelkie 
możliwe nośniki informacji. Jeżeli nabierze pew-
ności siebie, będzie konsekwentnie komuniko-
wać „Jestem godnym zaufania profesjonalistą 
zasługującym na wynagrodzenie adekwatne  
do świadczonych usług". Jeżeli będzie wiarygod-
ny, to utrzymanie wypracowanej pozycji  
na rynku nie sprawi mu żadnej trudności, dając 
w odbiorze poczucie parasola ochronnego.
Zacznijmy więc tworzenie siebie od zadania 
sobie pytania, ile jestem wart i ile mam w sobie 
odwagi, by o tym głośno mówić.
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MARKA WŁASNA BY ANN
Anna Lewandowska to osoba, której 
nazwisko, od kilku lat utrzymuje 
się w czołówce zestawień na 
najpopularniejszych, najzdolniejszych, 
najlepiej zarządzających swoją karierą 
i marką osobistą. W czym tkwi tajemnica 
sukcesu personal brandingu by Ann?

Wielokrotna medalistka mistrzostw świata, Europy i Polski 
w karate, prezeska Olimpiad Specjalnych Polska, bizneswo-
man, trenerka personalna, propagatorka zdrowego stylu życia 
– oto Anna Lewandowska, jaką znamy z jej pracy i przekazów 
medialnych. Prywatnie to mama małej Klary i żona Roberta 
Lewandowskiego, z którym tworzy power couple, tak w życiu,  
jak i w biznesie.

OD BLOGERKI
DO REKINA BIZNESU
Swoją medialną karierę rozpoczęła w 2013 r. od prowadze-
nia bloga, na którym dzieliła się wiedzą dotyczącą zdrowego 
odżywiania się, dietetycznymi przepisami oraz treningami. Kiedy 
koledzy z drużyny Roberta zaczęli podkradać mu przygotowane 
przez nią kulki mocy, wpadła na pomysł stworzenia marki Foods 
by Ann. Projekt ten szybko okazał się sukcesem, a marka osobi-
sta Anny Lewandowskiej zyskała na wartości.

Po sukcesie fit przekąsek przyszedł czas na kolejne działania – 
centrum treningowe Healthy Center by Ann, portal dla mam Baby 
by Ann, kawiarnie Healty Store w Warszawie i Poznaniu, a także 
aplikację Diet & Training by Ann, której liczba pobrań przekracza 
już ponad 600 tys. Do tego autorskie książki, własny cykl wywia-
dów w social mediach oraz w programie śniadaniowym, kontrakty 
reklamowe (m.in. Rexona, Calzedonia) i prowadzone wspólnie 
z mężem inwestycje, m.in. portal ślubny, agencja marketingowa oraz 
nieruchomości. A to jeszcze nie wszystko – pod koniec lipca Anna 
ogłosiła, że już niebawem światło ujrzy jej najnowszy projekt.

SKĄD TA MOC?
Na czym opiera się sukces marki Anny Lewandowskiej? 
Przede wszystkim na spójności. Wysyłany przez nią 
przekaz jest jasny, klarowny i niezmienny – dieta, aktyw-
ność fizyczna oraz równowaga psychiczna i motywacja 
to według niej filary dobrego życia. We wszystkich tych 
obszarach Ania zachęca do dbałości o siebie i szuka-
nia balansu, służącego lepszemu i dłuższemu życiu. 
Jest przy tym wiarygodna – będąc sportowcem, ma 
odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, a co naj-
ważniejsze, sama stosuje się do głoszonych zasad i jest 
najlepszym przykładem tego, że działają. To sprawia,  
że wzbudza zaufanie i jest postrzegana jako ekspert.

Za sukcesem marki osobistej Anny stoi także sympatia, 
jaką wzbudza u innych – jest troskliwą mamą i żoną, 
bardzo ceni sobie życie rodzinne i osobiste. Swój biznes 
budowała latami, niemal od zera, a pomimo ogromnego 
sukcesu i wielu obowiązków angażuje się w działania 
charytatywne i wraz z mężem pomaga potrzebującym. 
Stworzyła poczucie bliskości ze swoimi obserwatorami 
i fanami – social media prowadzi świadomie, dzieli się 
nie tylko poradami, ale także chwilami spędzonymi 
z rodziną i przyjaciółmi, zdjęciami z wakacji. Doskonale 
rozumie, że marka osobista to nie tylko strona 
zawodowa, ale całość działań i wszystkie sfery życia. 

2,3 mln  
obserwatorów na IG

1,4 mln
followersów na FB

6 lat działalności bloga

Ponad 600 tys. pobrań aplikacji

5 autorskich książek

ZNAJDŹ SWOJE  DLACZEGO””
Mówiąc o działaniach personal 
brandingowych, nie sposób pominąć 
Simona Sinka, który o komunikacji 
i budowaniu marki własnej mówi  
jak nikt inny. Simon przekonuje,  
że należy sięgać dalej niż to, JAK wygląda 
nasza marka i CO robi, przede wszystkim 
skupiając się na tym DLACZEGO.

Simon Sinek to pochodzący z Wielkiej Brytanii mówca motywacyjny 
i konsultant marketingowy. Zyskał popularność dzięki wykładowi 
wygłoszonemu w 2009 r. podczas TEDxPuget Sound – wystąpienie 
„Jak wielcy przywódcy inspirują do działania” zostało przetłumaczone 
na 48 języków i na stronie www.ted.com obejrzano je już ponad 45 mln 
razy! Tym samym, Sinek wyprzedził pod względem popularności wykład 
Steve'a Jobsa wygłoszony w ramach tego samego programu. 

GURU INSPIRACJI W ŚWIECIE
NOWYCH MEDIÓW
Simon Sinek karierę zawodową zaczynał jako konsultant marketingowy. 
Po latach pracy w nowojorskich agencjach reklamowych zdecydował 
się powołać do życia markę własną. Jednym z pierwszych kroków było 
założenie firmy – Sinek Partners. Dziś Simon współpracuje z RAND 
Corporation, wykłada komunikację strategiczną na Uniwersytecie 
Columbia i aktywnie udziela się w świecie sztuki oraz w przedsięwzię-
ciach non profit. Na swoim koncie ma pięć głośnych i inspirujących 
publikacji poświęconych przywództwu i zarządzaniu, które dostały 
się na listy światowych bestsellerów. Oprócz tego jest twórcą słynnej 
teorii opartej o pytanie „dlaczego?”, która tłumaczy sukces najwięk-
szych globalnych firm. Jego książki i wykłady to zawsze ogromna 
dawka biznesowych i zawodowych inspiracji, z której czerpią wiedzę 
największe rekiny biznesu.

Cały czas rozwija się jako mówca motywacyjny. Oprócz wykładów pro-
wadzonych we współpracy z TEDx Sinek przemawiał również podczas 
szczytu ONZ Global Compacts Leaders Summit. Jest stałym bywalcem 
na wielu prestiżowych konferencjach. Pojawia się również na wyda-
rzeniach w Polsce, ostatnio występował jako gość specjalny podczas 
eventu ABSL Conference w Poznaniu.

W Polsce znany szczególnie jako autor książki sze-
roko komentowanej wśród liderów zarządzania 
Zaczynaj od DLACZEGO. Jak wielcy liderzy inspirują 
innych do działania.

Recenzja One Press: Zrób to inaczej niż inni

Każdy człowiek i każda organizacja mogą wyjaśnić, CO robią. 
Niektórzy z nas potrafią pokazać, CZYM różnią się od in-
nych. Jednak tylko nieliczni są w stanie jasno wyartykułować, 
DLACZEGO robią to, co robią. DLACZEGO nie ma nic wspólnego 
z finansami i zyskami. DLACZEGO jest tym, co inspiruje Ciebie 
i Twoje otoczenie. Otwórz tę książkę i odnajdź samą kwintesencję 
inspiracji. Przewróć kilka stron i poznaj prosty wzór, sposób myślenia, 
działania i komunikowania się, dzięki któremu przywódcy są w stanie 
skutecznie zainspirować swoje otoczenie. Wczytaj się w historie 
Martina Luthera Kinga juniora czy Steve'a Jobsa i przekonaj się, że 
wszyscy liderzy, którzy kogokolwiek inspirują, myślą, działają i komu-
nikują się z innymi z pominięciem ogólnodostępnych schematów. 
Każdy z nas może zdobyć tę umiejętność. Przy odrobinie dyscypliny 
każdy lider lub organizacja mogą skutecznie oddziaływać na innych. 
Przeczytaj wszystkie porywające opowieści i naucz się być skutecz-
nym przywódcą. Przyciągnij do siebie ludzi i trwale zmień oblicze 
biznesu. Poznaj siłę DLACZEGO!

Książka ta jest przeznaczona dla tych, którzy chcą inspirować innych, 
i tych, którzy szukają kogoś, kto ich zainspiruje.

607 tys.  
subskrypcji kanału 
na YouTube

1,5 mln
obserwujących na FB

5 autorskich 
bestsellerów
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CZY PORTALE PRZEJMĄ
ROLĘ POŚREDNIKÓW
NIERUCHOMOŚCI?

DEBATA NA IV SPOTKANIU LIDERÓW NIERUCHOMOŚCI

Podczas IV Spotkania Liderów 
Nieruchomości ponownie 
mieliśmy okazję przysłuchiwać się 
gorącej dyskusji, która toczyła się 
w ramach debaty na temat nowych 
technologii i ich wpływu na rynek 
nieruchomości. Nad tym, czy serwisy 
ogłoszeniowe zastąpią w przyszłości 
agentów, zastanawiali się: general 
manager Otodom Monika Rudnicka, 
futurolożka, filozofka i doktor 
nauk humanistycznych Aleksandra 
Przegalińska, ekspert w dziedzinie 
emocji profesor Rafał Ohme oraz 
Katarzyna Czerwiak z Grupy.Pro.

KATARZYNA CZERWIAK
Partnerka i pośredniczka nieruchomości w firmie Grupa.Pro. Przedstawicielka Rady Doradczej Klientów Otodom. Swoje relacje z klientami  

opiera na korzystaniu z mediów społecznościowych oraz urządzeń mobilnych. Od 2014 r. prowadzi szkolenia z zakresu nowych technologii. 

ALEKSANDRA PRZEGALIŃSKA 
Futurolog. Doktoryzowała się w dziedzinie sztucznej inteligencji w Zakładzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii UW.  

Obecnie pracuje jako adiunkt w Center for Research on Organizations and Workplaces w Akademii Leona Koźmińskiego. Zajmuje się rozwojem nowych 
technologii, szczególnie technologii zielonej i zrównoważonej, humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych.
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6 ETAPÓW BUDOWY SPÓJNEJ,
SKUTECZNEJ I SILNEJ MARKI OSOBISTEJ
Pracę nad marką własną, powinieneś rozpocząć od tego, co niewidoczne na pierwszy rzut oka, a kluczowe dla marki osobistej.

1. TWOJE TALENTY
Na samym początku pracy nad marką „ja” należy dokładnie zastanowić się nad tym, kim jestem, kim chcę 

być i dlaczego warto pracować ze mną, a nie z innymi agentami. Pamiętaj, że markę osobistą się odkrywa, 

a nie kreuje. Zgodnie z tym, zacznij od rozpoznania swoich silnych stron. Zachęcam, byś zbadał swoje talenty 

w teście Gallup Strenghts Finder, a także samodzielnie dokonał refleksji, w czym jesteś najlepszy na świecie 

i jaka praca sprawia ci największą przyjemność. Może jest to wyszukiwanie ofert, łączenie ze sobą stron, 

a może pozyskiwanie nowego klienta?

2. OPINIE INNYCH OSÓB 
Poproś o feedback swoich znajomych, współpracowników i klientów. Dowiedz się, co inni widzą w tobie 

– co cenią, z czym cię kojarzą, jakich słów używają do opisu twojej osoby. Poproś też o wskazanie twoich słabo-

ści, błędów i obszarów do poprawy. Jeśli obawiasz się o brak szczerości, zaaranżuj badanie w formie anonimo-

wej ankiety, wykorzystując np. darmowe narzędzie od Google (Google Forms) lub Typeform. 

3. OBECNOŚĆ W SIECI
Co dziś można zobaczyć, wpisując twoje imię i nazwisko do wyszukiwarki? Jakie posty są publiczne w twoich 

social mediach – jakie wnioski na twój temat można na ich podstawie wydedukować? Popatrz na swoją obec-

ność w sieci oczami innej osoby. W ten sposób odkryjesz lukę, która dzieli cię między wymarzonym wizerun-

kiem a tym, który posiadasz aktualnie.

4. PRZEGLĄD KONKURENCJI 
Kim jest, co robi, co o sobie mówi i obiecuje klientom? Sprawdź, jak komunikują się inni agenci.  

Pamiętaj, że ich silne strony to dla ciebie zagrożenia, a słabości i luki to twoje szanse. 

5. ANALIZA SWOT 
Mając zebraną wiedzę o sobie i konkurencji, możesz zabrać się za podsumowanie swoich silnych i słabych 

stron, szans i zagrożeń. Silne strony i szanse prawdopodobnie skrywają w sobie coś, co może stać się twoim 

wyróżnikiem. Zastanów się, które z silnych stron chcesz wyeksponować i które z szans wykorzystać. 

6. WARTOŚCI 
Czym kierujesz się w swoich działaniach? Może to jakość, prawda, optymizm, a może szacunek? Działanie 

w zgodzie z wartościami przyciąga do ciebie klientów z podobnym kompasem moralnym. Wylistuj wszystkie 

ważne dla ciebie wartości, a następnie dokonaj selekcji, by zostać z 3-6 najważniejszymi wartościami. Aby nie 

pozostały pustosłowiami, dopisz, jak będą przejawiać się w twoich codziennych zachowaniach i jak będziesz je 

pielęgnować. Jeśli np. wśród wartości wynotowałeś Wiedzę, możesz wspierać ją przez dzielenie się wiado-

mościami i publikowanie krótkich notek w social media, edukowanie klientów, a także poszerzanie swojej 

wiedzy i regularną lekturę branżowych magazynów.
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Nowe technologie otaczają nas na każ-

dym kroku. Niemal nie rozstajemy się 

ze smartfonem, mamy nieograniczony 

dostęp do sieci. Przeróżne aplikacje 

mobilne wyręczają nas w codziennych 

czynnościach i nieustannie ułatwiają 

nam życie. Jaką rolę odgrywają nowe 

technologie na rynku sprzedaży 

i kupna nieruchomości? Czy czło-

wiek jest niezbędny, żeby bot działał 

prawidłowo? Jaką rolę w wyborze 

mieszkania odgrywają emocje i jak 

przekładają się one na omawiany 

przez ekspertów temat? Z Katarzyną 

Czerwiak i Anną Przegalińską 

kontynuujemy na łamach magazynu 

emocjonującą debatę z IV Spotkania 

Liderów Nieruchomości.

Rozmawiała Barbara Dorosz 

Już teraz internet i ogólnie technologia 

znacznie opanowały właściwie każdą 

gałąź naszego życia. Jak to wygląda 

na rynku nieruchomości?

Katarzyna Czerwiak: Patrząc na ostatnie 
25 lat, bo takim doświadczeniem dysponuję, 
zmieniła się przede wszystkim struktura 
oferowanych przez nas usług. Przestaliśmy 
być strażnikiem informacji, ale w zamian 
zapewniamy klientowi poczucie bezpieczeń-
stwa i doradztwo. Dostarczamy coś, co ma-
szyny mogą co najwyżej dobrze naśladować.

Aleksandra Przegalińska: Wchodzimy teraz 
na kolejny technologiczny szczebel, oparty na 
sztucznej inteligencji, czyli zmiana jest dość 
fundamentalna, bo dotycząca tego, jak tech-
nologia może wspierać kognitywne i poznaw-
cze aktywności człowieka. Obecnie widać 
właśnie pierwsze próby segmentacji klientów 
i przewidywania fluktuacji cen za pomocą 
głębokiego uczenia, ale także próby wykorzy-
stania botów do lepszej obsługi klienta.

Czy z tą wiedzą, którą mamy dziś, 

jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie 

zmiany nastąpią na rynku w najbliższych 

– powiedzmy – 10 latach?

K.C.: Myślę, że możemy się spodziewać 
rosnącego znaczenia osobistych asy-
stentów typu Siri od Apple czy Asystent 
Google. Ta spersonalizowana sztuczna in-
teligencja będzie towarzyszyć nam zawsze 
i wszędzie. Dostęp do różnego rodzaju 
informacji, umożliwi zamknięcie transakcji 
bez pośredników, może z wyjątkiem przed-
stawiciela administracji pokroju notariusza. 
Nawet wtedy znajdą się przecież klienci, 
którzy będą woleli tradycyjne metody, nie 
mówię tu o osobach wykluczonych cyfro-
wo, ale o podchodzących do technologii 
nieufnie, świadomie ją odrzucających.

A.P.: W większości sektorów dysponu-
jących ogromną ilością danych dojdzie 
do sytuacji, w której te dane będą znacz-
nie lepiej wykorzystywane. I nie mówimy 
tu o podstawowej, statystycznej analizie, 
lecz o uczeniu maszynowym, które może 
dokonywać trafnych predykcji na podsta-
wie dostarczanych informacji. Tymczasem 
sektor nieruchomości bez wątpienia 
posiada sporo danych, zarówno typowo 
branżowych, jak i bardziej urbanizacyjnych 
czy socjologicznych. Za pomocą sztucznej 
inteligencji będziemy w stanie spojrzeć 
w przyszłość i w konsekwencji lepiej 
obsłużyć klientów.
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ZOBACZ RELACJĘ Z CAŁEJ DEBATY: 

PODSUMOWANIE DEBATY:

Uczestnicy debaty zapoznali się z ar-

gumentami specjalistów, które miały 

rozstrzygać, czy w przyszłości nowe 

technologie zaczną odgrywać istotną 

rolę na rynku nieruchomości. Problem 

został omówiony z różnych punktów 

widzenia, przez osoby z branży oraz 

przez ekspertów zajmujących się 

sztuczną inteligencją i rolą emocji 

w społeczeństwie. Słuchacze czynnie 

uczestniczyli w spotkaniu, zadając 

gościom pytania za pomocą aplikacji 

mobilnej. Dzięki temu poznali odpowie-

dzi na nurtujące ich pytania.

Przed rozpoczęciem debaty wśród 

publiczności została przeprowadzona 

internetowa sonda, która miała przed-

stawić opinię zebranych na omawiany 

temat. Chcieliśmy też sprawdzić, 

czy argumenty, które padną w trakcie 

rozmowy, będą miały wpływ 

na zmianę ich stanowiska. 

Respondenci poproszeni zostali 

o udzielenie odpowiedzi na pytanie: 

czy portale przejmą rolę pośrednika 

nieruchomości? W pierwszym głoso-

waniu odpowiedź „Tak. W znacznym 

zakresie” zaznaczyło 6% głosujących. 

Najwięcej osób wybrało opcję „Tak. 

W ograniczonym zakresie”, było to 

60% pytanych. Odpowiedź „Nie. Rola 

pośredników jest niezagrożona” otrzy-

mała 31% głosów. Tylko 3% osób nie 

miało swojego zdania na ten temat.

Po zakończeniu debaty głosowanie 

zostało powtórzone. Głosy rozłoży-

ły się następująco: na odpowiedź 

„Tak. W znacznym zakresie” zagło-

sowało 6,25% respondentów; 52,5% 

osób stwierdziło, że portale przejmą 

rolę pośrednika w ograniczonym 

zakresie. W drugim głosowaniu 

zwiększyła się liczba osób przekona-

nych o tym, że rola pośredników nie 

jest zagrożona – 41,25%. To ponad 10% 

więcej niż w pierwszym głosowa-

niu. Nikt nie zaznaczył odpowiedzi 

„Trudno powiedzieć.”.

W debacie nie został poruszony temat 

najmłodszych klientów, reprezentują-

cych mocno zdigitalizowane, a przez to 

dość problematyczne pokolenia Y oraz Z. 

Jak do nich podejść?

K.C.: Musimy uważnie  
obserwować otaczający nas świat 
i wyciągać naukę z docierających do nas 
informacji, a zamiast negować młode 
pokolenia, starać się je zrozumieć i dla 
nich pracować. Dla pokolenia Z pytanie 
„co wy tyle siedzicie w tym internecie?” 
jest bezzasadne, bo dla nich internet jest 
płynną rzeczywistością, nie znają innej. 
Z kolei co do millenialsów – większość 
aktywnych na rynku pośredników to prze-
cież mityczne pokolenie Y!

A. .: Ten klient jest idealny pod zastoso-
wanie sztucznej inteligencji w biznesie 
i pozostałe technologiczne kwestie, 
które tu poruszamy. Mówi się na przykład, 
że pokolenie Y jest niecierpliwe, bo chce 
natychmiastowego feedbacku, a przecież 
automatyzacja właśnie to mu gwarantuje. 
Poza tym millenialsi wiedzą, gdzie szukać 
informacji, a to jest bardzo przydatna umie-
jętność. Ten klient będzie sprawdzał to, 
co próbuje mu się sprzedać, jednocześnie 
bardzo ucieszy go kompleksowa obsługa 
i oparta na informacji oferta.

Co pośrednicy mogą zrobić już dzisiaj, 

żeby za kilka lat wciąż odnajdywać 

się na rynku i nie wypaść z obiegu? 

Jak się rozwijać?

K.C.: Być czujnym i mieć wgląd 
w siebie i w swój biznes, analizować to, 

co obserwujemy, dbać o relacje z klienta-
mi… być ciekawym i ludzi i technologii. Gdy 
się ma otwarty umysł, to nie tylko żyje się 
łatwiej, ale też łatwiej robi się biznes. ponie-
waż robimy z tymi ludźmi, których lubimy.

A.P.: Tutaj zgodzę się z tym, co podczas 
debaty powiedział Rafał Ohme: nastąpi 
pewna polaryzacja w zawodzie. Część ludzi 
pójdzie bardziej w obsługę klienta, a druga 
część w stronę technologii. Myśląc o przy-
szłości, należałoby zastanowić się, w czym 
ja się czuję dobrze, i w tym kierunku starać 
się rozwijać. Dla przykładu, już zaraz mogą 
pojawić się narzędzia do tej wspomnianej 
wcześniej analizy danych i ktoś będzie 
musiał umieć je obsłużyć.

W debacie doszli Państwo ostatecznie 

do wniosku, że człowiek jest istotą 

społeczną i że jakkolwiek technologia 

by się nie rozwinęła, zwycięży empa-

tia. Mimo to pozwolę sobie raz jesz-

cze zapytać: czy portale przejmą rolę 

pośredników nieruchomości?

K.C.: Nie wiemy, czy portale nas zastą-
pią, ale też nie wiemy, czy to wciąż będą 
portale w takiej formie, w jakiej znamy je 
obecnie. Dla nas niezmiennie ważne jest 
utrzymywanie stałego i dobrego kontaktu 
z klientem, na tym się skupiamy. 

A.P.: Są pewne elementarne kwestie, 
takie jak zdrowie, życie rodzinne czy 
zakup mieszkania, w których technologia, 
owszem, ma nam pomagać, ale nie zastąpi 
kontaktu z drugim człowiekiem. Dlatego 
jestem zdania, że nie.

lider NO 2019

SEBASTIAN WIELGUS

NOWODWORSKI ESTATES

GET-HOUSE BIURO NIERUCHOMOŚCI

LIBERA NIERUCHOMOŚCI

4TE PIĘTRO

LEGAN NIERUCHOMOŚCI

TRUST NIERUCHOMOŚCI

BRAND&SELL

EN CASA PREMIUM REAL ESTATE

FENOMEN NIERUCHOMOŚCI

IDEAL HOME NIERUCHOMOŚCI

EXPRESS HOUSE

STARNAWSKA.PL NIERUCHOMOŚCI

UP.HOUSE NIERUCHOMOŚCI

HEPAL NIERUCHOMOŚCI

BARTOSZ PIWOWARSKI INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI

ADVESTOR PREMIUM HOUSE

GALERIA NIERUCHOMOŚCI
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LIDER

DOŚWIADCZENIE
Jako pośrednik na trójmiejskim, głównie gdańskim rynku nierucho-
mości, działam nieprzerwanie od 2011 r., a od 2014 r. prowadzę 
skuteczny zespół sprzedażowy.

GŁÓWNY OBSZAR DZIAŁANIA
Z roku na rok sprzedaję coraz większą ilość domów 
jednorodzinnych w Gdańsku i na jego przedmieściach. 
W moim portfolio znajdują się również mieszkania inwestycyjne zlo-
kalizowane na gdańskiej Starówce, którą osobiście uważam za jedną 
z najładniejszych w Polsce.

PODSTAWA SUKCESU
Doświadczenie – poprowadziłem setki transakcji za łącznie 
ponad 300 mln zł. Pasja – spełnianie marzeń i potrzeb moich klientów 
związanych z zakupem/sprzedażą nieruchomości daje mi mnóstwo 
satysfakcji. Konsekwencja – z roku na rok podnoszę standardy działań 
swoich i zespołu. Nie zmieniam celu, a jedynie koryguję czynniki 
do niego prowadzące, uwzględniając najnowsze trendy.

SEBASTIAN WIELGUS

Tytuł Pośrednika Roku 2019 otrzymał Sebastian Wielgus, który na co dzień 
pracuje w biurze White Wood Nieruchomości z Gdyni. Jego zdaniem, największą 
wartością, jaką pośrednik daje klientowi, jest skuteczne przewidywanie i unikanie 
pułapek, które niesie ze sobą obrót nieruchomościami.

MOI KLIENCI MOGĄ LICZYĆ NA...  
to, że szybko sprzedam ich nieruchomość. Czasami nawet 

za szybko (śmiech). Na początku współpracy przedstawię 

im skuteczny plan działania, z którego później się wywiążę 

– to jest najważniejsze.

NAGRODA 
LIDER NIERUCHOMOŚCI TO DLA MNIE... 
„Najlepszy Pośrednik Nieruchomości w Polsce” to  nagroda 

uzyskana głosami kolegów i koleżanek z branży, dlatego czuję 

się szczególnie wyróżniony. Właściciele największych biur 

nieruchomości w Polsce wskazali mnie jako osobę z którą 

chcieliby zrobić transakcję życia. Prawdopodobnie rozgłos, 

który towarzyszy przyznanemu tytułowi, pozwoli mi rów-

nież zwiększyć grono zadowolonych klientów.

POŚREDNIK ROKU 2019

Moim klientom przedstawiam  
skuteczny plan działania,  
z którego zawsze się wywiązuję.
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NOWODWORSKI
ESTATES

LIDER

1. Co zmieniało się w waszej firmie 

na drodze do uzyskania tytułu Lidera? 

Jak zwiększył się w tym czasie wasz zespół? 

Początki funkcjonowania firmy były podobne 
jak dla wielu start-upów. Miała to być 
jednoosobowa działalność gospodarcza, 
zajmująca się pośrednictwem w obrocie 
nieruchomościami. Postawiłem na najwyższy 
standard obsługi, wzorowany stylem firmy 
doradztwa finansowego, w której miałem 
okazję pracować podczas studiów. Z firmy 
założonej w mieszkaniu studenckim, bez 
sprzętu i finansowania zewnętrznego, na 
przestrzeni lat przekształciliśmy się w jedno 
z największych ogólnopolskich biur nierucho-
mości. Zupełnie nowa marka, której klienci nie 
znali, dzisiaj jest jedną z najbardziej rozpozna-
walnych firm na rynku pośrednictwa. Zaufały 
nam dziesiątki tysięcy klientów. Obecnie 
zatrudniamy niemal 150 współpracowników 
(agentów i zespołów wsparcia marketingu, 
IT, zarządców nieruchomości i innych).
Zmieniło się praktycznie wszystko. Dziś mamy 
możliwość oddziaływania na rynek i branżę, 
wyznaczania standardów jakościowych i zmu-
szania konkurencji do większego wysiłku. 
Również klient docelowy ewoluował przez 
wszystkie lata tworzenia firmy. Obsługujemy 
wszystkie segmenty rynku, od tanich kawa-
lerek na wynajem, po najdroższe rezydencje 
na sprzedaż. W skład oferty wchodzą także 
nieruchomości komercyjne i działki.

2. Czy stawiacie na nowe technologie  

i innowacje w biurze nieruchomości?

Zdecydowanie tak. Technologia umożliwia 
szybszy rozwój a przede wszystkim zwiększe-
nie korzyści, które generujemy dla klientów. 
Ale innowacje to nie tylko technologia  
(np. sprzęt fotograficzny, systemy zarządzania 
czy programy usprawniające obsługę klien-
tów), to też procesy i system pracy. Innowacją 
jest współpraca w oparciu o wyłączność 
i indywidualną strategię marketingową. 
Współczesne pośrednictwo nie może się 
już ograniczać do opublikowania ogłoszenia 

5 PYTAŃ DO LIDERA

4. Dlaczego warto wziąć  

udział w konkursie Lider 

Nieruchomości Otodom?

Jest to bardzo prestiżowa nagroda 
w naszym środowisku, przyznawana 
przez najpopularniejszy i najwięk-
szy portal nieruchomości w Polsce 
– serwis Otodom.

Już w dniu ogłoszenia wyników, 
zauważyliśmy wzrost zainteresowa-
nia naszą firmą. Kolejne propozycje 
współpracy, nowe oferty nierucho-
mości oraz najlepszy wynik finanso-
wy w historii pokazały, jak cennym 
i wartościowym jest posiadanie tytułu 
Lidera Nieruchomości w Polsce. 
Praca u nas to wyróżnienie i prestiż. 
Tak mówią sami pracownicy.

– Codziennie wykonujemy 
bardzo ciężką pracę po to,  
żeby nasze biuro było fak-
tycznie najlepsze w Polsce.  
Chcemy, żeby wszystkim 
u nas się dobrze pracowało,  
bo ta pozytywna energia jest 
potem przekazywana  
do klientów – tak nagrodę 
Lider Nieruchomości 
Otodom dla biura prow-
adzącego działalność 
ogólnopolską skomentował 
Adam Nowodworski, prezes 
Nowodworski Estates.

w Internecie. Klient oczekuje nie tylko pełnej 
informacji, ale też natychmiastowego kontak-
tu z człowiekiem – profesjonalistą. Agent to 
już nie tylko osoba zajmująca się prezentacją 
nieruchomości, ale profesjonalny dorad-
ca, który bierze pod uwagę indywidualną 
sytuację i potrzeby każdego z klientów. Mamy 
jeszcze wiele planów do wdrożenia, które 
ułatwią zawieranie umów i przyspieszą prze-
pływ informacji, np. wykorzystanie tabletów 
do cyfrowego podpisywania dokumentów. 
Jeżeli na rynku nie ma oprogramowania, które 
usprawni naszą pracę, sami je stworzymy. 
Nowe technologie to także ekologia, na której 
bardzo nam zależy - dążymy do niemal całko-
witej eliminacji papierowych dokumentów.

3. Jaką transakcję wspomina Pan  

jako tę najlepszą, najciekawszą?  

Bardzo trudno wyznaczyć jedną, bo 
codziennie zajmujemy się unikatowymi 
nieruchomościami i spotykamy wyjąt-
kowych ludzi. Oczywiście moglibyśmy 
przyjąć, że najciekawsze są te transakcje, 
które dotyczą najdroższych nieruchomości. 
I z pewnością moglibyśmy opisać ich wiele. 
Opowiem zamiast tego o projekcie, który 
był dla nas ogromnie interesujący i pozwolił 
nam bardzo wiele się nauczyć. W ramach 
pracy w biurze sprzedaży inwestycji dewe-
loperskiej w Krakowskim Podgórzu, nale-
żało do nas stworzenie pełnej koncepcji 
działań sprzedażowych i marketingowych. 
Przedmiotem działań był budynek z ponad 
60 lokalami mieszkalnymi uzupełniony 
o obiekty usługowe. Było to o tyle ciekawe, 
że zdecydowaną większość mieszkań 
sprzedaliśmy jako gotowy produkt inwesty-
cyjny – wykończone i urządzone aparta-
menty pod wynajem. Dziś nadal zajmujemy 
się tymi mieszkaniami, teraz już jako firma 
odpowiedzialna za wynajem i zarządzanie 
najmem. Cały projekt trwał półtora roku 
i zakończył się pełnym sukcesem, jedno-
cześnie zbudował kluczowe dla nas relacje 
z klientami.

5. Czy weźmiecie udział w kolejnej  

edycji plebiscytu? 

Oczywiście. Udział w konkursie to wielkie 
wyróżnienie, ale również świetna infor-
macja zwrotna wskazująca obszary, nad 
którymi należy jeszcze popracować. Dzięki 
otrzymanemu indywidualnemu raportowi 
z badania, wykonanego przez agencję 
badawczą IQS wiemy, nad czym powinni-
śmy się skupić, aby poprawić nasze wyniki. 
W przyszłym roku będziemy jeszcze lepsi 
niż jesteśmy teraz. GŁÓWNY  

OBSZAR DZIAŁANIA
Staramy się zaspokoić potrzeby każdego 
klienta, bez względu na to, czy mówimy 
o rynku pierwotnym, wtórnym, sprzedaży 
czy wynajmie. Specjalizacja w ramach na-
szych usług występuje na poziomie agenta 
nieruchomości, który odpowiedzialny jest 
za klienta, transakcję oraz nieruchomość. 

Usługa, która cieszy się obecnie naj-
większą popularnością w naszej firmie 
to zarządzanie najmem. Na początku 
2019 roku, liczba zarządzanych nierucho-
mości przekroczyła magiczny dla nas próg 
tysiąca nieruchomości.

NASI KLIENCI  
MOGĄ LICZYĆ NA...  
wysoką jakość usług, która zawsze 

będzie szła w parze z rozwojem. 

PODSTAWA SUKCESU
Ludzie – jesteśmy młodym zespołem, 
bardzo dynamicznym i ambitnym, który 
wierzy w to, że polski rynek nierucho-
mości zasługuje na lepsze, profesjo-
nalne oblicze. Od momentu powstania 
Nowodworski Estates, stawiamy na 
rozwój, dlatego każda nadwyżka w firmie 
jest inwestowana w udoskonalanie 
naszego sposobu działania. Aby być 
najlepszym, trzeba ciągle kreować trendy 
na rynku i adaptować się do zmienia-
jących się potrzeb klientów – to co 
działało np. 3 lata temu, dziś już jest 
nieaktualne. Nasz standard jest bez-
konkurencyjny względem innych biur 
nieruchomości. Pakiet wartości i usług, 
jakie oferujemy w ramach klasycznie 
rozumianej prowizji na rynku nierucho-
mości, jest najwyższy na rynku.

NAGRODA LIDER 
NIERUCHOMOŚCI TO DLA NAS... 
Wielka nobilitacja, bo prestiż nagrody jest 
bardzo wysoki. To wyróżnienie za 7 lat ciężkiej 
pracy i budowania firmy praktycznie od 
zera. Poza tym jest to motywacja do jeszcze 
cięższej pracy, by utrzymać pozycję lidera 
na polskim rynku biur nieruchomości.
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CECHY DOBREGO
POŚREDNIKA

Zapytaliśmy naszych tegorocznych laureatów, 
jakie cechy według nich powinien posiadać 

dobry pośrednik nieruchomości. Zdecydowana 
większość wskazywała na empatię i konieczność 
rozpoznania i zrozumienia potrzeb klienta. Jakie 
jeszcze padały odpowiedzi? Sprawdźcie poniżej. 

Empatyczny, potrafi słuchać
i rozpoznać potrzeby klienta.

Profesjonalista, 
ma wiedzę 
i doświadczenie.

13

5

4 Otwarty, kontaktowy, komunikatywny.
Elastyczny, dostosowuje się do okoliczności.

Zaangażowany i ambitny, chce się rozwijać.
Zorganizowany, dobrze zarządza czasem.

Konsekwentny w działaniu, zdeterminowany.
Spokojny, cierpliwy, panuje nad emocjami.

Ma poczucie humoru, jest optymistą.
Wszechstronny.
Sympatyczny, lubi ludzi.
Kreatywny.

Kulturalny, ma poczucie estetyki.
Odpowiedzialny.

3

2

1
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GŁÓWNY OBSZAR DZIAŁANIA
Sprzedaż i zakup nieruchomości gruntowych, 
mieszkalnych i usługowych. Specjalizujemy 
się też w zarządzaniu najmem nieruchomości 
prywatnych oraz usługowych, a ponadto 
współpracujemy z dużą firmą specjalizującą 
się w condo hotelach.

PODSTAWA SUKCESU
To trzy elementy. Empatia – słowo klucz 
w naszej firmie, bo lubimy ludzi, rozmowy 
z nimi, słuchania historii ich życia zakoń-
czone próbą znalezienia rozwiązania na po-
jawiające się problemy. Zaufanie – na tym 
opieramy naszą współpracę z klientami, 
ekspertami oraz współpracownikami. 
Zespół – firmę tworzą niesamowici ludzie, 
którzy są dla siebie motorem do działania, 
wsparciem w trudnych momentach. Razem 
świętujemy małe i duże sukcesy. 

GET HOUSE
BIURO NIERUCHOMOŚCI

NASI KLIENCI 
MOGĄ LICZYĆ NA... 
Wyróżniamy się profesjonalną oraz 

rzetelną obsługą dzięki współpracy 

z wieloma ekspertami. Ponadto sta-

ramy się zadbać o to, aby współpraca 

przebiegała w przyjaznej atmos-

ferze, bo wiemy jak jest to istotne 

przy tego typu transakcjach.

LIDER

Marka działa
na rynku od 5 lat

8 lat doświadczenia  
w sprzedaży nieruchomości

NAGRODA LIDER 
NIERUCHOMOŚCI TO DLA NAS... 
Wyróżnienie za ciężką pracę, motywacja 
do tego, by wciąż rozwijać się na różnych 
płaszczyznach i udoskonalać to, co zostało już 
docenione. Chcielibyśmy dedykować tę na-
grodę naszym bliskim, którzy celebrują z nami 
sukcesy, ale przede wszystkim wspierają, gdy 
przychodzą gorsze momenty – tylko oni znają 
cały trud pracy pośrednika.

GET HOUSE
ul. Bohaterów Getta 2, 59-700 Bolesławiec

+48 609 576 429
www.get-house.pl

5 PYTAŃ DO LIDERA

1. Co zmieniało się w waszej firmie 

na drodze do uzyskania tytułu Lidera? 

Jak zwiększył się w tym czasie wasz zespół? 

Od samego początku działania naszego 
biura, skupiamy się na profesjonalnej ob-
słudze klientów w miłej atmosferze. Nasze 
motto to „Profesjonalizm z uśmiechem 
na twarzy”, dlatego też po zgłoszeniu się 
do konkursu, chcieliśmy udowodnić, że 
właśnie taka sentencja przyświeca nam 
w relacjach z klientami. 

Zespół GET HOUSE stale się rozwi-
ja, w ostatnim czasie rozszerzyliśmy 
grono współpracujących z nami eks-
pertów, a już niedługo nasi klienci 
będą obsługiwani przez kolejnych 
wyspecjalizowanych pośredników.

2. Czy stawiacie na nowe technologie  

i innowacje w biurze nieruchomości?

Jeśli chodzi o innowację, w tym roku 
postanowiliśmy zwiększyć swoją obecność 
w social mediach, Uważamy, że to bardzo 
istotne w dzisiejszych czasach. 

Rozpoczynamy współpracę z ekspertami 
z marketingu, aby dotrzeć do większego 
grona potencjalnych klientów, zwłaszcza 
tych młodych. Ponadto, jesteśmy na etapie 
wprowadzenia kolejnych rozwiązań, ale są 
one jeszcze w trybie przygotowań, dlatego 
nie mogę więcej zdradzić na ten temat. 

3. Jaką transakcję wspominacie  

jako tę najlepszą, najciekawszą?

Myślę, że większość naszych transakcji jest 
ciekawa na swój sposób. Poznajemy nowych 
ludzi, ich życiowe problemy, marzenia. 
Ale jest jedna transakcja, która bardzo 
utkwiła mi w pamięci. Była to sprzedaż go-
spodarstwa, które nasza klientka prowadziła 
samodzielnie przez kilkanaście lat. Pani 
Barbara – cudowna kobieta, postanowiła 
zacząć swoje życie od nowa. Udało się 
sprzedać gospodarstwo i kupić nierucho-
mość w mieście. Niby nic nadzwyczajnego, 

ale Pani Basia po zakupie mieszkania rzeczy-
wiście zaczęła nowe życie i niedługo wycho-
dzi za mąż. To cudowne brać udział w takiej 
zmianie i być świadkiem tego, że ludzie żyją 
tak, jak sobie wymarzyli i są szczęśliwi.

Nasze motto to: 
Profesjonalizm  
z uśmiechem  
na twarzy.

4. Dlaczego warto wziąć udział w kon-

kursie Lider Nieruchomości Otodom?

Myślę, że udział w takim konkursie 
daje możliwość sprawdzenia, jak nasze 
działania odbierane są na zewnątrz. 
Dostaliśmy rzetelny feedback i już 
wiemy, co możemy usprawnić w pro-
wadzeniu biura, obsłudze klientów 
czy w innych aspektach naszej pracy. 
Ponadto po otrzymaniu takiego wyróż-
nienia, otwierają się nowe perspektywy 
i możliwości, co jest niesamowitym 
motorem do rozwijania się i wdrażania  
nowych rozwiązań.

5. Czy weźmiecie udział w kolejnej  

edycji plebiscytu?

Oczywiście, że tak. Będzie to dla nas 
sprawdzian, czy po wdrożeniu nowych 
pomysłów i rozwinięciu kolejnych kanałów 
sprzedaży, w dalszym ciągu jesteśmy 
w czołówce biur nieruchomości w Polsce. 
Ponadto uważamy, że plebiscyt bardzo po-
zytywnie wpływa na wizerunek całej bran-
ży pośredników nieruchomości, co zawsze 
było dla nas ważne.

GET HOUSE to dynamicznie 
rozwijające się biuro 
nieruchomości. Za główny cel 
stawia sobie profesjonalną 
i rzetelną usługę związaną 
z pośrednictwem w obrocie 
nieruchomościami. Zależy 
mu także na wykreowaniu 
nowego wizerunku pośrednika 
– skutecznego, dbającego 
o bezpieczeństwo transakcji, 
będącego doradcą i przyja-
cielem klienta. 
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LIDER

LIBERA
NIERUCHOMOŚCI

GŁÓWNY OBSZAR DZIAŁANIA
Mieszkania, domy, działki – można po-
wiedzieć, że pomagamy sprzedać i kupić 
to, co na pozór wydaje się niemożliwe 
do nabycia lub zbycia.

PODSTAWA SUKCESU
Praca na umowach na wyłączność 
oraz indywidualne podejście do klien-
ta. Nieustannie poszukujemy nowych 
rozwiązań, które jeszcze bardziej 
podniosą jakość naszej pracy.

NAGRODA LIDER 
NIERUCHOMOŚCI  
TO DLA NAS... 
Wielkie wyróżnienie oraz sygnał 
poparcia dla naszych działań. 
Pracujemy w myśl zasady, że pośred-
nik jest nie tylko sprzedawcą adresów. 
To przede wszystkim profesjonalista, 
który potrafi bezpiecznie przeprowa-
dzić klienta przez cały proces zbycia 
lub nabycia nieruchomości. 

2 lata pod 
marką własną

10 zaangażowanych pośredników 

11 lat na rynku 
nieruchomości

LIBERA NIERUCHOMOŚCI
ul. Kraszewskiego 7, 85-240 Bydgoszcz

+48 514 833 664
www.libera.nieruchomosci.pl

1. Co zmieniało się w waszej  

firmie na drodze do uzyskania  

tytułu Lidera? Jak zwiększył się  

w tym czasie wasz zespół? 

Otrzymujemy sygnały od klientów, 
że dowiedzieli się o naszej wygranej. 

Ta nagroda utwierdziła ich w przekona-
niu, że współpracują z najlepszym biurem 
w regionie. Wyróżnienie nie miało 
wpływu na wzrost liczebności zespołu, 
natomiast na liczbę klientów już tak. 
To bardzo budujące, że nasza ciężka, co-
dzienna praca została dostrzeżona i wy-
różniona. Z pewnością spowodowało to 
większy ruch na naszej stronie interneto-
wej. Klienci, którzy się z nami kontaktują 
wiedzą już, że pracujemy wyłącznie na 
umowach na wyłączność i akceptują ten 
fakt. Dzięki temu, pierwsze spotkanie 
jest nieco prostsze, choć nadal musimy 
uświadamiać im jak wiele zalet niesie 
za sobą taki rodzaj umowy.

2. Czy stawiacie na nowe technologie  

i innowacje w biurze nieruchomości?

Staramy się iść z duchem czasu. Sesja fotogra-
ficzna nieruchomości nie jest już czymś nie-
zwykłym, dlatego poszliśmy nieco dalej. Z po-
wodzeniem realizujemy wirtualne spacery, czy 
filmy nagrane przy pomocy drona. Udało nam 
się również nakręcić film, pokazujący od kuch-
ni, codzienną pracę agentek z naszego biura, 
a korzystając z mediów społecznościowych, 
udostępnić go szerszemu gronu.

3. Jaką transakcję wspominacie  

jako tę najlepszą, najciekawszą?

Każda transakcja jest ciekawa, niesie 
za sobą bagaż emocji ale i też dużą daw-
kę wiedzy. Myślę, że jedną z ciekawszych 
była sprzedaż dużej kamienicy w centrum 
miasta bez użycia powszechnie stosowanych 
narzędzi marketingowych. Tylko współpraca 
z biurami i marketing szeptany. Ciekawe 
doświadczenie i sukces w postaci 
sprzedaży w cenie ofertowej.

4. Dlaczego warto wziąć  

udział w konkursie Lider 

Nieruchomości Otodom?

Przede wszystkim dlatego żeby się 
sprawdzić. Przeanalizować swój 
warsztat,  podejście do klien-
tów, procesu sprzedaży. Poddać 
weryfikacji niezależnej firmy 
i jej ekspertów.

Otrzymaliśmy cenne wskazówki 
(wynikające z raportu), które mogą 
nam pomóc w prowadzeniu biznesu 
i naprawieniu słabych etapów w na-
szej pracy z klientem czy nad ofertą. 

5. Czy weźmiecie udział  

w kolejnej edycji plebiscytu?

Myślę, że zostawimy innym biurom 
miejsce na wykazanie się i szansę 
na zdobycie tytułu lidera. 

Nagroda nie miała  
wpływu na wzrost  
liczebności zespołu,  
ale na liczbę  
klientów już tak.

5 PYTAŃ DO LIDERA

Najlepsze biuro nieruch-
omości w województwie 
kujawsko-pomorskim 
– na ten tytuł każdego dnia 
pracuje dziesięcioosobowy 
skład specjalistów.  
Libera Nieruchomości 
pracuje w oparciu o umowy 
ekskluzywne, czyli na tzw. 
wyłączność, a także wyko-
rzystuje techniki negocjacji, 
by uzyskać najlepsze możliwe 
warunki transakcji. 
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LIDER

4TE PIĘTRO

Firmowy rekord sprzedaży:

6 aktów notarialnych 
w kilka godzin

12 pośredników 
nieruchomości 

4 lata
na rynku nieruchomości

Lubelskie biuro 
nieruchomości 
4te Piętro rozpoczęło 
swoją działalność 
w 2015 roku, a jego 
założycielem jest 
Łukasz Łukawski. 
Obecnie zespół 
biura liczy 12 osób, 
dla których celem 
jest sprawne prze-
prowadzenie każdej 
transakcji, jasne 
warunki współpracy 
i pełna przejrzystość
procesu sprzedaży.

GŁÓWNY OBSZAR DZIAŁANIA
Rynek mieszkaniowy – sprzedaż i zakup 
z rynku pierwotnego i wtórnego, najem.

PODSTAWA SUKCESU
Wspólny cel, determinacja, brak chodze-
nia na skróty i ciężka praca. Gdyby nie 
agenci, którzy tworzą zespół, nie byłoby 
nas. Gdybyśmy nie wskazywali im kierunku 
i nie byli konsekwentni, również nie mogli-
byśmy świętować sukcesu.

NASI KLIENCI 
MOGĄ LICZYĆ NA... 
Obsługę na najwyższym poziomie 
oraz poznanie tego, czym jest współ-
praca między agencjami. 

Kładziemy duży nacisk na dobre sto-
sunki z kolegami z innych biur, dzięki 
czemu klient otrzymuje nieruchomość 
dopasowaną do swoich oczekiwań.

4TE PIĘTRO
ul. Stefczyka 3, 20-151 Lublin

+48 737 433 433
www.4tepietro.pl

1. Co zmieniało się w waszej firmie 

na drodze do uzyskania tytułu Lidera? 

Jak zwiększył się w tym czasie wasz zespół? 

Firma 4te piętro w maju obchodziła 
4 urodziny. Zaczynaliśmy prowadzić tę 
działalność w duecie, obecnie mamy 
12 wspaniałych osób, dzięki którym się-
gnęliśmy po nagrodę. Od samego począt-
ku stawiamy na najwyższą jakość obsługi 
naszych klientów oraz na współpracę 
z innymi biurami z regionu. Bez naszych 
ludzi nie byłoby sukcesu.

2. Czy stawiacie na nowe technologie 

i innowacje w biurze nieruchomości?

Na rynku jest ogrom nowych narzędzi, 
które obiecują poprawę i wygodę w pracy. 
Część z nich testujemy i korzystamy z nich, 
a część odrzucamy. Priorytetem są dla nas 
standardy takie jak wysoka jakość ogłoszeń, 
dobrze zrobione zdjęcia oraz rzuty mieszkań. 
Wybieramy te narzędzia, które pomogą nam 
usprawnić właśnie te elementy.

3. Jaką transakcję wspominacie jako tę 

najlepszą, najciekawszą?  

Każda transakcja to historia osoby lub rodziny. 
W większości przypadków, skupiamy się na 
rozwiązywaniu problemów naszych klientów 
i dbamy o odpowiednią organizację zadań. 
W pracy agenta najciekawsze są dla mnie 
transakcje łączone czyli pomoc w sprzedaży 
mieszkania a następnie zakup kolejnego dla 
tego samego klienta. W tej sytuacji, bardzo 
istotny jest stały kontakt z klientem i niesienie 
wsparcia. W pewnym momencie, klient 
przestaje być w posiadaniu swojego domu 
a jeszcze nie ma kolejnego. To jest bardzo 
stresujące dla większości osób.

4. Dlaczego warto wziąć udział 

w konkursie Lider Nieruchomości 

Otodom?

Było dla nas ogromnym wyróżnieniem 
usłyszeć podczas gali, że najlepszym 
biurem nieruchomości w wojewódz-
twie lubelskim zostało 4te piętro. 
Ciężka praca, wyznaczony kierunek 
rozwoju i konsekwencja w działaniu 
to cechy, które powinny towarzyszyć 
każdej firmie. Nasze działania zostały 
docenione przez przyznanie nam ty-
tułu najlepszego biura nieruchomości 
w regionie. To miłe i mobilizujące dla 
całego zespołu. 

5. Czy weźmiecie udział w kolejnej 

edycji plebiscytu? 

Ciężka praca przynosi efekty. Każdy może 
otrzymać nagrodę i tego życzę wszystkim 
moim kolegom z branży. Sztuką jest utrzy-
manie poziomu i powtórzenie sukcesu. 
Dlatego też, odpowiadając na pytanie 
– tak, będziemy startować w kolejnej 
edycji i postaramy się uzyskać jeszcze 
lepszy wynik.

Bez naszych agentów, nie byłoby sukcesu.  
Za wygraną stoi zaangażowany zespół. 

5 PYTAŃ DO LIDERA

NAGRODA LIDER 
NIERUCHOMOŚCI TO DLA NAS...
Niesamowite wyróżnienie i potwierdzenie, 
że hasła "Jesteśmy skuteczni" oraz 

"Robimy to dobrze", które wykorzy-
stujemy w promocji, są trafne.  
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LIDER

LEGAN
NIERUCHOMOŚCI

Na rynku 
od 2010 roku

Legan Nieruchomości
z Gorzowa Wielkopolskiego 
za cel stawia sobie...  
spokojny sen właścicieli i brak 
zmartwień po sfinalizowaniu 
zakupu domu czy mieszkania. 
Profesjonalna i kompleksowa 
obsługa, bezpieczeństwo 
i jakość na najwyższym  
poziomie – oto cechy  
charakterystyczne biura.

GŁÓWNY OBSZAR DZIAŁANIA
Szeroko pojęte pośrednictwo w sprzedaży 
i wynajmie nieruchomości, głównie na 
terenie województwa lubuskiego.

PODSTAWA SUKCESU
Na sukces składa się wiele czynników, ale 
na pewno są nimi ciężka praca i determi-
nacja w dążeniu do celów. Nieodłącznym 
elementem jest też po prostu szczęście.

NASI KLIENCI 
MOGĄ LICZYĆ NA... 
Zaangażowanie, profesjonalizm 
oraz sumienność w postawionych 
nam zadaniach. 

Zapewniamy klientom komfort 
– nie muszą się martwić o pozy-
skanie odpowiednich dokumentów 
do przeprowadzenia transakcji, czy 
o sprawdzenie stanu prawnego danej 
nieruchomości.

LEGAN NIERUCHOMOŚCI 
ul. Śląska 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

+48 722 282 444
www.legannieruchomosci.pl

1. Co zmieniało się w waszej firmie 

na drodze do uzyskania tytułu Lidera? 

Jak zwiększył się w tym czasie wasz zespół? 

Na nasz niewątpliwy sukces, renomę 
i zadowolenie klientów pracujemy od po-
czątku istnienia naszego biura. Widzimy, 
że wdrażane przez nas działania po-
zytywnie odbierane są przez naszych 
zadowolonych klientów. Staramy się na 
bieżąco ulepszać codzienną pracę, popra-
wiać i zmieniać kolejne obszary. Dążymy 
do tego, aby klient dla którego pracujemy 
uścisnął nam z uśmiechem dłoń i polecił 
nasze usługi swoim bliskim.

2. Czy stawiacie na nowe technologie 

i innowacje w biurze nieruchomości?

Przede wszystkim stawiamy na nasze 
procedury, sprawdzone w pracy agenta 
nieruchomości. Nie odchodzimy jednak 
od testowania innowacyjnych rozwiązań, 
a niektóre z nich niebawem będziemy 
wprowadzać do naszego biura. 

3. Jaką transakcję wspominacie jako 

tę najlepszą, najciekawszą?  

Na takie miano zasługuje jedna z naj-
szybszych transakcji w naszym biurze. 
Mieszkanie które wystawiliśmy do 
sprzedaży, zostało zarezerwowane przez 
zainteresowanego klienta w ciągu 30 mi-
nut od opublikowania oferty. Finalizacja 
sprzedaży miała miejsce następnego 
dnia. O takich błyskawicznych transak-
cjach się nie zapomina. Dodam też, że nie 
jest to jedyna tak szybka sprzedaż nieru-
chomości, w której pośredniczyliśmy.

4. Dlaczego warto wziąć 

udział w konkursie Lider 

Nieruchomości Otodom?

Na chwilę obecną jest to jedyny taki 
plebiscyt w naszej branży. Co najważ-
niejsze, jest bezstronny, gdyż nad wy-
łonieniem zwycięzców czuwają osoby 
z zewnętrznej firmy badawczej, która 
ma na celu ocenę jakości, zaangażo-
wania i profesjonalizmu wykonywania 
naszej pracy. Tym bardziej niezmier-
nie nam miło, iż nasze biuro zostało 
nagrodzone tym wyróżnieniem.

5. Czy weźmiecie udział w kolejnej 

edycji plebiscytu? 

Zdecydowanie tak. Lubimy zdrowo 
rywalizować na najwyższym poziomie, 
a konkurs Lider Nieruchomości Otodom jak 
najbardziej daje taką możliwość. Przy okazji 
życzymy doświadczenia takich samych lub 
większych pozytywnych emocji przyszłym 
laureatom tego świetnego plebiscytu.

Szybko przeprowadzone transakcje  
to nasza domena na rynku nieruchomości. 

5 PYTAŃ DO LIDERA

NAGRODA LIDER 
NIERUCHOMOŚCI TO DLA NAS...
Prestiż i ogromne wyróżnienie za ciężką 
pracę. To także docenienie i informacja dla 
nas, że idziemy w dobrą stronę, a zarazem 
sygnał, że musimy się dalej rozwijać i wpro-
wadzać kolejne innowacyjne rozwiązania.
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LIDER

TRUST
NIERUCHOMOŚCI

Założyciele Trust Nieruchomości swoją wiedzę 
i umiejętności zdobywali wcześniej jako pośrednicy. 
Ich współpraca zaowocowała założeniem własnej 
działalności, którą wciąż rozwijają i poszerzają o nowe 
wyzwania. Rynek nieruchomości to dla nich nie tylko 
praca, ale przede wszystkim pasja.

GŁÓWNY OBSZAR DZIAŁANIA
Sprzedaż mieszkań i domów na rynku wtór-
nym oraz prowadzenie inwestycji na rynku 
pierwotnym. Do grona klientów Trust zalicza 
się zarówno osoby indywidualne, jak i dewe-
loperów oraz klientów instytucjonalnych. 

PODSTAWA SUKCESU
Po pierwsze – determinacja, wytrwałość 
i zaangażowanie. Po drugie – empatia, 
zrozumienie, próba wczucia się w rolę 
klienta. Po trzecie – elastyczność wykazy-
wana w działaniach. W zależności od klien-
ta i sytuacji trzeba umieć się odnaleźć, wy-
brać najlepsze rozwiązanie. Niewątpliwie 
do naszego sukcesu przyczynia się również 
atmosfera, którą staramy się tworzyć 
w biurze. Tylko zgrany zespół jest w stanie 
wejść na wyższy poziom.

NASI KLIENCI 
MOGĄ LICZYĆ NA... 
To, że będziemy dla nich oparciem, siłą 
doradczą i gwarantem bezpieczeń-
stwa. Staramy się traktować klientów 
jak partnerów. Na pewno mogą się też 
spodziewać zaangażowania, profesjo-
nalnej, rzetelnej obsługi, indywidual-
nego podejścia i kreatywności.

TRUST NIERUCHOMOŚCI 
ul. Więckowskiego 98 lok. 12, 90-758 Łódź

+48 42 20 74 106
www.trustnieruchomosci.pl

1. Co zmieniało się w waszej firmie 

na drodze do uzyskania tytułu Lidera? 

Jak zwiększył się w tym czasie wasz zespół? 

Przebrnęliśmy długą drogę do zdobycia 
tytułu Lidera. Nie zbaczaliśmy z obranej 
ścieżki i to jest podstawą naszego sukcesu. 
Markę Trust Nieruchomości stworzyliśmy 
w czteroosobowym składzie. Konsekwentnie 
budowaliśmy swoją pozycję na rynku oraz 
sukcesywnie, bez zbędnego pośpiechu  
powiększaliśmy zespół. Wyszliśmy z zało-
żenia, że nie liczy się liczba agentów, ale ich 
odpowiednie wyszkolenie, wiedza i nastawie-
nie do klienta bliskie naszemu. Obecnie nasza 
drużyna to zgrana grupa dziesięciu osób. 

Zdobycie tytułu Lidera jest dla nas dużą nobi-
litacją, ale i zobowiązaniem. Nie zamierzamy 
na tym poprzestać. Liczymy, że nie zawiedzie-
my oczekiwań i godnie będziemy nosić tytuł 
Lidera Nieruchomości w kolejnych latach.

2. Czy stawiacie na nowe technologie 

i innowacje w biurze nieruchomości?

Staramy się być na bieżąco z nowymi tech-
nologiami. Monitorujemy rynek w Polsce, 
ale także zmiany w obszarze nieruchomości 
na świecie. Stale szukamy rozwiązań, które 
pozwolą nam być o krok przed innymi. 
Obecnie jesteśmy na etapie prac nad kilko-
ma nowinkami. Mamy nadzieje, że niedługo 
będzie można zobaczyć ich efekty.

3. Jaką transakcję wspominacie 

jako tę najlepszą, najciekawszą?  

Każda transakcja jest na swój sposób 
ciekawa, gdyż ma swoją historię i łączy 
różnych ludzi. Bywa wesoło, bywa 
poważnie, ale zawsze priorytetem jest 
bezpieczeństwo i satysfakcja obu stron. 
Staramy się nie oceniać, tylko przepro-
wadzić każdą transakcję, tak jak najlepiej 
potrafimy. Podchodzimy do każdego 
przypadku indywidualnie i z takim 
samym zaangażowaniem, bez znacze-
nia, czy to sprzedaż taniej kawalerki, 
czy dużej inwestycji.

4. Dlaczego warto wziąć  

udział w konkursie Lider 

Nieruchomości Otodom?

Z pewnością jest kilka powodów. 
Uważamy, że bardzo cenna jest możli-
wość porównania z innymi agencjami. 

Bezstronna opinia audytorów 
pozwala także zwrócić uwagę, na to 
co jest do poprawy, gdzie są jeszcze 
rezerwy. Warty odnotowania jest 
również prestiż oraz możliwość 
promocji dla laureatów.

Staramy się 
traktować klientów 
jak partnerów, tak 
jak sami chcieliby-
śmy być obsłużeni 
na ich miejscu.

5. Czy weźmiecie udział w kolejnej 

edycji plebiscytu? 

Jak najbardziej! Lubimy rywalizację, a po-
nadto chcielibyśmy poznać obiektywną 
ocenę naszych postępów. Czujne oko agen-
cji badawczej jeszcze bardziej mobilizuje 
do tego, aby ani na chwilę nie odpuszczać 
i stale podnosić poziom. Poza tym, chcieli-
byśmy udowodnić, że tegoroczne zwycię-
stwo nie było przypadkiem, a tytuł Lidera 
Nieruchomości powinien pozostać z nami.

Zespół 10 agentów 

Na rynku nieruchomości

od 2015 roku
NAGRODA LIDER 
NIERUCHOMOŚCI TO DLA NAS...
Niewątpliwie duża nobilitacja. Utwierdza 
nas w przekonaniu, że obrany kierunek 
działań jest dobry i powinniśmy się go trzy-
mać. Nagroda jest również zobowiązaniem, 
by dalej się rozwijać i nie spoczywać na 
laurach. Chcemy udowadniać, że nie tylko 
jesteśmy laureatem nagrody, ale rzeczywi-
stym Liderem Nieruchomości.

5 PYTAŃ DO LIDERA
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LIDER

BRAND&SELL

Brand&Sell łączy 
doświadczenie marketin-
gowe i sprzedażowe 
jego właścicieli, Katarzyny 
Pióro i Pawła Mrówki. 

Formuła Brand&Sell to 
przede wszystkim odpowied-
nie przygotowanie produktu, 
znajomość marketingu, 
analiza i współpraca 
z rynkiem oraz umiejętności 
negocjacyjne i sprzedażowe.

GŁÓWNY OBSZAR DZIAŁANIA
Sprzedaż domów i mieszkań 
z rynku wtórnego.

PODSTAWA SUKCESU
Połączenie marketingu i sprzedaży, 
indywidualne podejście do każdego pro-
jektu i klienta, zrozumienie jego sytuacji 
życiowej, dostosowanie działań do panu-
jących trendów rynkowych. Nasz sukces 
to oczywiście także zespół, partnerzy, 
którzy realizują naszą wizję sprzedaży 
i w pełni angażują się w projekty.

NASI KLIENCI 
MOGĄ LICZYĆ NA... 
To, że będziemy szczerzy i profesjo-
nalni, że potraktujemy ich sytuację 
bardzo indywidualnie i będziemy 
reprezentować ich interes. Przez 
kilka miesięcy klient będzie mocno 
związany ze swoim agentem – dobrze, 
aby w tej sytuacji po prostu się lubić.

NAGRODA LIDER 
NIERUCHOMOŚCI TO DLA NAS...
Potwierdzenie, że to, co robimy, to słuszny 
kierunek, że nasza usługa ma wartość 
– zaczynaliśmy z pustym portfolio, stopnio-
wo zdobywaliśmy zaufanie klientów. Oprócz 
naszej wizji i pomysłu niewiele mogliśmy 
pokazać. To dla nas duża szansa, ale także 
odpowiedzialność.

BRAND&SELL 
ul. Rękawka 15/5, 30-535 Kraków

+48 504 254 821
www.brandandsell.pl

1. Co zmieniało się w waszej firmie 

na drodze do uzyskania tytułu 

Lidera? Jak zwiększył się w tym 

czasie wasz zespół? 

Brand&Sell jest młodą firmą. Jeszcze 
cztery lata temu jako obecni właściciele 
nie sądziliśmy, że będziemy tak mocno 
związani z branżą nieruchomości. 

Zaczynaliśmy od opracowania formu-
ły zarówno sprzedaży, jak i modelu 
partnerskiego z naszymi agentami. 
Startowaliśmy z pustym portfolio 
i obietnicą, że dołożymy wszelkich 
starań, żeby ten projekt się powiódł. 
Stopniowo budowaliśmy zespół, który 
teraz w Krakowie liczy sześciu agen-
tów. Wspierają nas specjaliści od home 
stagingu, fotografowie, czy eksperci 
od wirtualnych spacerów. 
Obecnie tworzony jest także zespół 
warszawski oparty o ten sam model 
działania. Przez niespełna trzy lata obec-
ności na rynku, zrealizowaliśmy ponad 
sto transakcji, każdą wnikliwie analizując. 
Sporo się przez ten czas nauczyliśmy. 
Stale pracujemy nad tym, żeby jeszcze 
sprawniej realizować projekty zarówno 
od strony marketingowej, jak i np. ustala-
nia właściwej ceny. Staramy się również 
dbać o dobrą atmosferę w zespole.  

2. Czy stawiacie na nowe technologie 

i innowacje w biurze nieruchomości?

Podstawą naszych działań jest marketing. 
Uważamy, że tradycyjne podejście do sprze-
daży nieruchomości jest już mało aktualne. 
Teraz klient jest w sieci i trzeba do niego 
umiejętnie dotrzeć, np. poprzez właściwe 
pozycjonowanie ofert na portalach - w od-
powiednich godzinach, czy dniach tygodnia. 
Innowacyjne podejście do marketingu jest 
ważne także podczas przeprowadzania 
kampanii w social media. Technologia to dla 
nas również system zarządzania pracą. Nasi 
agenci korzystają z przyjaznego, dostosowa-
nego do potrzeb Brand&Sell systemu CRM. 

3. Jaką transakcję wspominacie  

jako tę najlepszą, najciekawszą?  

Każda transakcja jest inna i wymagająca 
pod różnymi aspektami – promocji, nego-
cjacji, czy relacji między klientami. Jedną 
z ciekawszych, pod względem marketin-
gowym, była sprzedaż domu niedaleko 
Nowego Sącza. Nie był to typowy dla 
nas projekt – koncentrujemy się raczej na 
okolicach Krakowa, Warszawy, czy Śląska. 
Nieruchomość była fantastyczna – nowo-
czesny dom stworzony przez rodzinę ar-
chitektów, pięknie położony. Wiedzieliśmy, 
że klienta nie możemy szukać lokalnie gdyż 
będzie to nieefektywne. Postanowiliśmy 
przeprowadzić kampanię marketingową 
inaczej niż zazwyczaj.  

4. Dlaczego warto wziąć udział 

w konkursie Lider Nieruchomości 

Otodom?

Dla niewielkiego biura takiego 
jak nasze, plebiscyt jest szansą na 
krok do przodu na rynku nierucho-
mości. Liczmy też na powiększenie 
naszego zespołu, który z sukcesem 
wykorzysta nagrodę. 

5. Czy weźmiecie udział w kolejnej 

edycji plebiscytu? 

Z pewnością weźmiemy udział. Bardzo 
ważna jest dla nas zewnętrzna, rzetelna 
ocena naszej pracy, a badanie jest do 
tego świetną okazją. Będziemy mogli 
porównać nasze wyniki z wynikami 
sprzed roku. Sprawdzić, czy idziemy 
w dobrym kierunku.
 
Zdajemy sobie sprawę, że powtórna wygra-
na na pewno będzie trudna. Coraz więcej 
firm się profesjonalizuje, dostrzega wartość 
w pracy na wyłączność. Bardzo nas to 
cieszy. To duża szansa na to, żeby realizo-
wać transakcje agent-agent, co jest bardzo 
korzystne dla klienta. 

5 PYTAŃ DO LIDERA
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Odział w Krakowie 
i Warszawie.

Ponad 100 sprzedanych 
domów i mieszkań.
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LIDER

EN CASA 
PREMIUM REAL ESTATE

20 profesjonalnych agentów

9 lat 
na rynku nieruchomości 

En Casa Premium Real 
Estate to warszawskie biuro, 
w którym współpracuje 
ponad 20 profesjonalistów, 
ekspertów ds. nieruchomości. 

To, co ich łączy, to chęć 
partnerskiej, skutecznej 
współpracy z klientem na 
najwyższym poziomie.

GŁÓWNY OBSZAR DZIAŁANIA
Sprzedaż oraz wynajem nieru-
chomości z segmentu premium 
w Warszawie i okolicach.

PODSTAWA SUKCESU
Po pierwsze – relacje i wartości, 
które kreują naszą kulturę organizacyjną, 
i które przekładają się także na relacje 
z klientami. Po drugie – jasno sprecyzowa-
ny cel. Zawsze chcieliśmy być w czołówce 
najlepszych biur nieruchomości i kreować 
obraz pośrednika jako zawodu dla profesjo-
nalistów. Po trzecie – obserwujemy zmiany 
technologiczne, ekonomiczne i rynek 
pośrednictwa w innych krajach, nieustannie 
szukamy nowych rozwiązań.

NASI KLIENCI 
MOGĄ LICZYĆ NA... 
kompleksowe wsparcie na każdym eta-
pie umowy, empatię i zrozumienie po-
wagi każdej transakcji, a także szybkość 
działania, dyskrecję oraz indywidualną 
opiekę doradcy w całym procesie.

EN CASA PREMIUM REAL ESTATE 
ul. Studencka 55, 02-735 Warszawa

+48 22 102 44 55
www.encasa.pl

1. Co zmieniało się w waszej firmie 

na drodze do uzyskania tytułu Lidera? 

Jak zwiększył się w tym czasie wasz zespół? 

Ostatnimi czasy w naszej firmie wiele się 
dzieje: dużo ciekawych transakcji, otwarcie 
drugiego oddziału pod Warszawą, stale po-
większający się zespół i idące za tym zmiany 
organizacyjne. Obsługujemy rynek nierucho-
mości premium w Warszawie oraz w miastach 
pod Warszawą. Jeszcze 6 lat temu pod marką 
En Casa pracowały 3 osoby, a dziś jest z nami 
już ponad 20 doradców ds. nieruchomości 
oraz zespół pracowników biurowych na co 
dzień wspierający pracę agentów. 
Od początku istnienia firmy stawiamy na 
wysoką jakość obsługi klienta i stale dbamy 
o rozwój w tym obszarze. Dynamiczny 
wzrost firmy i powiększający się zespół 
daje nam dodatkowe możliwości wymia-
ny doświadczeń oraz pozwala na większe 
inwestycje w rozwój – szkolenia pracowników 
oraz nowe technologie.

2. Czy stawiacie na nowe technologie i inno-

wacje w biurze nieruchomości?

Oczywiście. Nowe technologie bardzo 
ułatwiają pracę, szczególnie w dynamicz-
nie rozwijających się organizacjach. Stale 
obserwujemy branżę nieruchomości i staramy 
się wdrażać do naszej codziennej pracy inno-
wacyjne rozwiązania, czasami nawet te wy-
przedzające rynek. Nastawiamy się głównie 
na rozwiązania, które bezpośrednio wpływają 
na jakość obsługi klienta i budują dzięki temu 
pozytywne doświadczenia podczas kontaktu 
z nami. Dziś dla naszych klientów bardzo 
ważny jest czas, dlatego staramy się szybko 
reagować na ich potrzeby, w czym bardzo 
pomagają nowe rozwiązania technologiczne.    

3. Jaką transakcję wspominacie  

jako tę najlepszą, najciekawszą?  

Najciekawsze dla nas są te nieruchomości, 
które nie są ogólnodostępne na rynku. Często 
trafiają do nas klienci z polecenia, którzy 
uważają, że obejrzeli już „wszystko” i nie zna-
leźli tej „wymarzonej” nieruchomości. Dzięki 

szerokim kontaktom i współpracy z innymi 
biurami nieruchomości, możemy zaoferować 
klientowi „perełkę” i spełnić jego marzenie. 
Segment obsługiwanych przez nas klientów 
premium jest bardzo wymagający, dlatego 
tak ważna dla nas jest dyskrecja i zapew-
nienie poczucia bezpieczeństwa. Sprzedaż 
nieruchomości niepublikowanych oficjalnie 
spełnia te warunki. 

4. Dlaczego warto wziąć  

udział w konkursie Lider 

Nieruchomości Otodom?

Udział w konkursie był dla nas 
bardzo dobrym sprawdzianem. 
Potraktowaliśmy go jako swego rodzaju 
test i doskonałą okazję na analizę naszej 
pozycji na rynku. Chcieliśmy wie-
dzieć, jak nasze założenia oraz sposób 
działania odbierany jest na zewnątrz, 
a dzięki niezależnemu badaniu mogliśmy 
otrzymać wiarygodne wyniki. Bardzo 
nas cieszy i motywuje, że już drugi rok 
z rzędu zostaliśmy nagrodzeni w kon-
kursie Lider Nieruchomości Otodom. 
To wspaniałe wyróżnienie utwierdza nas 
w przekonaniu, że idziemy w dobrym 
kierunku, a nasze codzienne wysiłki są 
doceniane nie tylko przez klientów, ale 
także szeroko rozumianą branżę  nie-
ruchomości. Niezależnie od feedbacku 
nigdy nie spoczywamy na laurach i stale 
pracujemy nad doskonaleniem siebie 
oraz naszych usług. 

5. Czy weźmiecie udział w kolejnej  

edycji plebiscytu? 

W przyszłym roku również chcielibyśmy 
wziąć udział w konkursie. Tak jak wspo-
mniałam – dla nas to idealna okazja, aby 
sprawdzić czy nie zboczyliśmy z obranego 
kursu. Z drugiej strony taki konkurs to 
doskonały sposób, aby wypromować firmę, 
jej filozofię działania, aby jeszcze więcej 
klientów trafiło właśnie do nas.

NAGRODA LIDER 
NIERUCHOMOŚCI TO DLA NAS... 
wielkie wyróżnienie i powód do dumy – 
nagrodę otrzymujemy kolejny rok z rzędu. 
Utwierdza nas to w przekonaniu, że wybra-
ny przez nas kierunek działania jest dobry, 
a także zachęca do dalszego rozwoju i po-
dążania za potrzebami naszych klientów. 

5 PYTAŃ DO LIDERA
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LIDER

FENOMEN
NIERUCHOMOŚCI

Na rynku 

od 2018 r.

Założycielka Fenomen 
Nieruchomości, 
Karolina Bakowicz, 
ma dziesięcioletnie 
doświadczenie w sprzedaży 
z klientem indywidualnym 
i biznesowym. 
Zainteresowanie 
rynkiem nieruchomości 
i zdobycie nowych 
kwalifikacji przerodziło 
się w marzenie o własnym 
biurze i zaowocowało 
przekuciem pasji 
w profesjonalne działania. 

GŁÓWNY OBSZAR DZIAŁANIA
W większości zajmujemy się domami 
i mieszkaniami, ale aktualnie w ofercie 
mamy także salę weselną. Rozpoczęliśmy 
również współpracę w zakresie sprzedaży 
apartamentów w systemie condo hoteli.
  
PODSTAWA SUKCESU
Długoletnie doświadczenie w sprzedaży, 
które pomaga zwracać uwagę na potrzeby 
klienta i w ciekawy i niekonwencjonalny 
sposób budować, to nasza mocna strona. 
Dodatkowo stawiamy na nowoczesne 
rozwiązania, jak np. wirtualny spacer. 
Przy każdej transakcji staramy się zbudo-
wać konkretny profil nabywcy. 

NASI KLIENCI 
MOGĄ LICZYĆ NA… 
profesjonalizm, dużo wsparcia i empa-

tię. Dbamy o klienta na każdym etapie 

współpracy, zaczynając od prezentacji 

ofert, poprzez wszelkie formalności, 

aż do realizacji transakcji. 

Niejednokrotnie zdarzało się nam 

wspierać klienta nawet po zakoń-

czeniu transakcji. Pomagaliśmy przy 

organizacji wywózki  sprzętów, 

czy ekipy remontowej. 

NAGRODA LIDER 
NIERUCHOMOŚCI TO DLA NAS…
ogromne wyróżnienie i niesamowity suk-
ces. Nieruchomości i urządzanie wnętrz 
to nasza pasja. Stała się jednocześnie pracą, 
do której przychodzimy z wielką przy-
jemnością, a wyróżnienie pokazuje nam, 
że to dobry kierunek. To też motywacja, 
by podnosić jakość usług i szukać nowych 
rozwiązań, które zaspokoją oczekiwania 
coraz bardziej wymagających klientów.

FENOMEN AGENCJA NIERUCHOMOŚCI 
ul. Piłsudskiego 14/3, 45-706 Opole

+48 505 055 846
www.fenomen.nieruchomosci.pl

1. Co zmieniało się w waszej firmie 

na drodze do uzyskania tytułu Lidera? 

Jak zwiększył się w tym czasie wasz zespół? 

Trudno powiedzieć, w którym momen-
cie rozpoczęła się droga do uzyskania 
wyróżnienia, wszak od samego początku 
istnienia firmy nabywamy doświadczenie. 
Każda nieruchomość była nowym 
wyzwaniem, za każdym razem zastana-
wialiśmy się, co możemy zrobić lepiej, 
na podstawie ciągle zdobywanej wiedzy 
i opinii klientów. Na pewno zmienił się 
nasz system pracy. Na początku orga-
nizowaliśmy klasyczne sesje zdjęciowe, 
później pojawiły się wirtualny spacer  
i filmy oprawadzające po nieruchomo-
ściach. Opisy zostały zmodyfikowane tak, 
aby klientowi przekazać najwięcej infor-
macji i podkreślić walory nieruchomości. 
Zmieniliśmy również biuro na bardziej 
nowoczesne, przy głównej ulicy Opola. 
Rozpoczęliśmy współpracę z nowymi 
klientami z zupełnie nowych segmentów, 
a do oferty weszła sprzedaż pałacu, sali 
weselnej czy condo hoteli.

2. Czy stawiacie na nowe technologie 

i innowacje w biurze nieruchomości?

Oczywiście, nowe technologie są bardzo 
ważne, ponieważ w dzisiejszych czasach, 
gdzie klienci są zabiegani, bardzo cenią 
sobie niestandardowe rozwiązania 
usprawniające zakup czy sprzedaż. 
Poza tym zawsze byliśmy fanami gadże-
tów i każda nowinka technologiczna, 
którą możemy wykorzystać w pracy, 
zostaje natychmiast przetestowana. 

3. Jaką transakcję wspominacie  

jako tę najlepszą, najciekawszą?  

Staram się zawsze podchodzić indywi-
dualnie do klienta, rozumiem, że jest on 
w dosyć szczególnym momencie swojego 
życia. Pamiętam klientkę, która szukała 
mieszkania dla swoich córek, rozpoczy-
nających studia w Opolu. Zawsze marzy-
ło im się mieszkanie w przedwojennej 

5. Czy weźmiecie udział  

w kolejnej edycji plebiscytu? 

Na pewno zdecydujemy się na ponowny 
udział. Jesteśmy ciekawi wyników oraz 
tego, jak zmieni się praca firmy przez 
najbliższy rok. 

Sprzedaż nieruchomości 
inwestycyjnych i apar-
tamentów w systemie 
condo.   

4. Dlaczego warto wziąć 

udział w konkursie Lider 

Nieruchomości Otodom?

To jedyny taki plebiscyt w Polsce. 
Zawsze lubiłam zdrową rywalizację, 
więc to dla mnie dodatkowa moty-
wacja. Możemy również sporo się 
dowiedzieć na temat swojej pracy, 
czy wszystko jest na pewno na takim 
poziomie, jak się nam wydaje. 
Konstruktywna informacja zwrotna 
dostarcza wielu informacji, które 
można wykorzystać, aby jeszcze lepiej 
wykonywać swoją pracę.

kamienicy z niepowtarzalnym klimatem. 
Niestety przez kilkanaście miesięcy nie 
pojawiło się w całym Opolu nic, co zacie-
kawiłoby mojego klienta. Kiedy w końcu 
znaleźliśmy mieszkanie na miarę ocze-
kiwań klienta, okazało się, że musimy 
przejść przez szereg nieuregulowanych 
kwestii formalnych, problemy kredytowe 
aż po przygodę z dowodem osobistym 
klientki, po który pojechałam 200 km za 
Opole, byle tylko klientka mogła podpi-
sać akt notarialny. 

5 PYTAŃ DO LIDERA
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LIDER

IDEAL HOME
NIERUCHOMOŚCI

10 zaangażowanych agentów Ideal Home przykłada uwagę 
do wysokiej jakości obsługi 
klientów oraz rzetelności podczas 
realizacji planów sprzedażowych. 
Zespół biura tworzą doświadczeni 
agenci, którzy nieustannie 
poszerzają swoje kwalifikacje 
i umiejętności sprzedażowe.

GŁÓWNY OBSZAR DZIAŁANIA
Sprzedaż nieruchomości na rynku 
podkarpackim, głównie w Rzeszowie. 

PODSTAWA SUKCESU
Dokładamy wszelkich starań, by oferty były 
jak najlepsze jakościowo, a co za tym idzie, 
aby taka była także świadczona usługa. 
Nasi agenci towarzyszą klientowi na każ-
dym etapie procesu zarówno sprzedaży,
 jak i zakupu nieruchomości. 

NASI KLIENCI  
MOGĄ LICZYĆ NA…
najwyższą jakość obsługi oraz 

pomoc na każdym etapie transakcji. 

Wyceniamy nieruchomość, wykonu-

jemy profesjonalną sesję zdjęciową, 

wprowadzamy home staging. 

IDEAL HOME NIERUCHOMOŚCI 
ul. Aleksandra Fredry 8/16, Rzeszów

+48 722 338 293
www.idealhome.pl

1. Co zmieniało się w waszej firmie 

na drodze do uzyskania tytułu Lidera? 

Jak zwiększył się w tym czasie wasz zespół? 

W momencie wysyłania zgłoszenia 
do konkursu, w biurze pracowało 
6 osób, obecnie nasz zespół liczy 
już 10 profesjonalnych agentów. 
Firma prężnie się rozwija, dbając cały 
czas o najwyższe standardy pracy 
i wysoką jakość obsługi klienta.  

2. Czy stawiacie na nowe technologie 

i innowacje w biurze nieruchomości?

Zaprzyjaźniliśmy się z aparatem szero-
kokątnym, niemal każda sesja zdjęciowa 
poprzedzona jest profesjonalnym prze-
prowadzeniem home stagingu. W trosce 
o wygodę naszych klientów robimy również 
rzuty nieruchomości. Ale czy w dobie 
dzisiejszych rozwiązań te działania zali-
czają się do nowych technologii? Trudno 
powiedzieć. W codziennej pracy skupiamy 
się na tym, co potrafimy robić najlepiej – 
łączymy klientów i pomagamy im spełnić 
ich marzenia.

3. Jaką transakcję wspominacie jako tę 

najlepszą, najciekawszą?  

Najciekawsze transakcje są zarazem 
najtrudniejsze. Przeważnie są to sytuacje, 
gdy klient chce sprzedać i jednocześnie 
kupić kolejną nieruchomość. Przy tego 
typu działaniach zawsze jest to w jakimś 
stopniu gra na czas, jednak nasze umowy 
są tak skonstruowane, aby klient miał czas 
na znalezienie nowego domu. Zapewniamy 
klientom 100% skuteczności i gwarancję 
tego, że bez presji znajdą i kupią wymarzo-
ną nieruchomość.

5. Czy weźmiecie udział w kolejnej 

edycji plebiscytu? 

Tak, ponieważ chcemy umocnić 
pozycję lidera, który stawia na wysoką 
jakość obsługi.

4. Dlaczego warto wziąć 

udział w konkursie Lider 

Nieruchomości Otodom?

Udział w konkursie był spontaniczną 
decyzją, a co za tym idzie – bardzo 
pozytywnie zaskoczył nas wynik. 
W tym momencie jeszcze nie widzimy 
efektów plebiscytu. Czekamy, 
aż informacja o wyróżnieniu dotrze 
do naszym obecnych i potencjalnych 
klientów. Być może ta wiedza pomoże 
im podjąć decyzję, z jakim biurem 
sprzedać lub nabyć nieruchomość.

Na rynku 

od 2018 r.

Stawiamy na najwyższą jakość obsługi  
oraz pomoc na każdym etapie transakcji.

5 PYTAŃ DO LIDERA

NAGRODA LIDER 
NIERUCHOMOŚCI TO DLA NAS… 
potwierdzenie, że ludzie docenili naszą 
pracę i mimo tego, iż działamy dopiero od 
roku, zostaliśmy liderami na rynku. Chcemy, 
aby ta nagroda nie była dla nas jednora-
zowym wyróżnieniem, ale zagościła u nas 
także na kolejne lata.
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LIDER

EXPRESS HOUSE

EXPRESS HOUSE
ul. Lipowa 19/21, 15-424 Białystok

+48 22 100 35 59
www.expresshouse.pl

1. Co zmieniało się w waszej firmie 

na drodze do uzyskania tytułu Lidera? 

Jak zwiększył się w tym czasie wasz zespół? 

Trudno powiedzieć, co się zmieniło. Rynek 
nieruchomości jest dynamiczny, wymaga aby-
śmy byli ciągle w procesie zmiany. Oczywiście 
można mówić o kilku kamieniach milo-
wych, które sprawiły, że jesteśmy tu, gdzie 
jesteśmy – otwarcie oddziałów w Lublinie 
i Poznaniu, zbudowanie struktury zarządczej, 
standaryzacja procesu rekrutacji, stworzenie 
„ścieżki kariery” i kodeksu pracowniczego, czy 
w końcu konsekwentne zwiększanie udziału 
umów z klauzulą wyłączności w naszym 
portfelu. Zaczynaliśmy w 2012 r. z zespołem 
liczącym 5 osób. Obecnie białostocki zespół 
liczy 12 agentów (nie licząc naszej czwórki 
właścicieli), a w całym Express HOUSE jest 
nas już ponad trzydzieścioro.
 
2. Czy stawiacie na nowe technologie 

i innowacje w biurze nieruchomości?

Oczywiście, nie wyobrażam sobie, żeby 
było inaczej. Naszym klientom wykonu-
jemy wirtualne spacery, wideo-prezenta-
cje, zdjęcia i filmy przy użyciu drona. To 
wszystko, w połączeniu z możliwościami, 
jakie dają social media, pozwala nam 
sprzedawać szybciej i bardziej skutecznie. 
Według naszych statystyk skracamy czas 

Według naszych statystyk skracamy 
czas sprzedaży o 30% w stosunku 
do danych publikowanych przez NBP.   

4. Dlaczego warto wziąć 

udział w konkursie Lider 

Nieruchomości Otodom?

Po pierwsze oznacza on prestiż. 
Nie ulega wątpliwości, że tytuł naj-
lepszego biura w województwie jest 
ogromnym wyróżnieniem. Po drugie 
niesamowitą wartością jest również 
raport z badania, który pozwala wska-
zać mocne i słabe strony na tle kon-
kurencji. Już rozpoczęliśmy działania, 
mające na celu poprawę wskaźników, 
w których wypadliśmy nieco słabiej 
niż konkurencja. 

5. Czy weźmiecie udział 

w kolejnej edycji plebiscytu? 

Oczywiście! I powiem więcej – nasze 
ambicje sięgają walki o tytuł Lidera 
w kategorii biuro ogólnopolskie. 
Powodów jest wiele, ale najważniejszym 
jest fakt, iż jest to jedyny tak obiektyw-
ny sposób porównania się i rywalizacji 
w naszej branży. 

Kapitał ludzki w postaci zespołu świetnie wyszkolonych 
agentów nieruchomości, mających bogatą wiedzę i doświ-
adczenie nabyte w trakcie wieloletniej praktyki i różno-
rodnych szkoleń to wartość i zaplecze marki. Doceniają 
zaangażowanie, kreatywność, partnerstwo i zaufanie i tymi 
wartościami kierują się, współpracując z klientami.

30 zaangażowanych 
agentów 
nieruchomości

Na rynku 

od 2012 r.

GŁÓWNY OBSZAR DZIAŁANIA
Działamy na terenie miast Białystok, Lublin 
i Poznań. W naszym portfolio znajdują się 
nieruchomości zarówno z rynku pierwotne-
go, jak i z wtórnego. 

PODSTAWA SUKCESU
Bardzo ważne jest dla nas działanie w oparciu 
o trzy wartości, które nazywamy koncepcją 
„3 Z” – zespół, zaangażowanie i zmiana. 
Express HOUSE to ludzie go tworzący 
i współpracujący ze sobą, konsekwentnie, 
uczciwie i z zaangażowaniem realizujący 
stawiane cele, potrafiący się dostosować do 
dynamicznego rynku. Każdego dnia uczą się 
i rozwijają, aby spełniać marzenia klientów. 

NASI KLIENCI  
MOGĄ LICZYĆ NA…
Każdy nasz klient może mieć pewność, 

że będzie współpracował nie tyle z firmą, 

co po prostu z człowiekiem. Jedną 

z naszych maksym jest „Obsługuj klienta 

tak, jak sam chciałbyś zostać obsłużony”. 

Nasi klienci otrzymują wsparcie na wielu 

płaszczyznach. Dobry pośrednik pomoże 

zaoszczędzić czas i pieniądze, doradzi 

w ustaleniu ceny sprzedaży tudzież 

w wyborze nieruchomości. Agent zadba 

o bezpieczeństwo transakcji, kompletując 

niezbędne dokumenty, wyręczy w wielu 

czynnościach, a nieraz niemal jak psy-

cholog, po prostu wysłucha.

5 PYTAŃ DO LIDERA

sprzedaży o 30% w stosunku do danych 
publikowanych przez NBP.

NAGRODA LIDER  
NIERUCHOMOŚCI TO DLA NAS…
Zwieńczenie kilkunastu lat pracy na rynku 
nieruchomości. To potwierdzenie naszego 
profesjonalizmu, wysokiej jakości usług 
i pracy z pasją. Pośrednictwo na rynku nie-
ruchomości nie jest profesją dla każdego. 
Często mówię, że to również styl życia. 
Po prostu trzeba to kochać.
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GŁÓWNY OBSZAR DZIAŁANIA
Rynek mieszkaniowy wtórny i pierwotny, 
grunty oraz obsługa klienta kupującego.

PODSTAWA SUKCESU
Wizja firmy, która powstała w oparciu  
o wieloletnie doświadczenie, przy jednocze-
snym wsłuchaniu się w intuicję i potrzebę 
budowania czegoś nowego na lokalnym  
rynku, a ponadto konsekwencja i często  
droga pod prąd. Obraliśmy właściwy 
kurs i nie zamierzamy tego zmieniać. 
Jednocześnie jesteśmy spragnieni nowych 
wyzwań. Uczymy się od innych, bo nikt nie 
zdobył jedynego właściwego patentu na 
sukces. Ale najważniejsze, że robimy to  
zespołowo, wykorzystujemy różne kompe-
tencje poszczególnych osób. Nasi pracowni-
cy są największym potencjałem firmy.

NAGRODA LIDER 
NIERUCHOMOŚCI TO DLA NAS… 
nobilitacja i motywacja, aby dalej reali-
zować  obrany kurs. Jesteśmy bardzo 
szczęśliwi, że trafiła do nas nagroda, 
w której przeszliśmy między innymi audyt 
tajemniczego klienta. 

LIDER

STARNAWSKA.PL
NIERUCHOMOŚCI

8 lat pod marką własną 
Starnawska.pl

20 lat
doświadczenia

STARNAWSKA.PL NIERUCHOMOŚCI 
ul. Bytomska 14/1, 81-509 Gdynia 

+48 58 620 17 12
www.starnawska.pl

Myśl przewodnia biura 
to „Twoje potrzeby, nasz 
priorytet” – pracujący 
w nim fachowcy kierują 
się przede wszystkim tym, 
czego potrzebuje klient. 
Nadrzędnymi wartościami 
są uczciwość, rzetelna 
praca, nauka i rozwój, 
a największą nagrodę 
stanowi zadowolenie 
z przeprowadzonej 
transakcji.

NASI KLIENCI  
MOGĄ LICZYĆ NA…
profesjonalizm – jesteśmy 

fachowcami na lokalnym rynku. 

Zanim jednak wyciągamy narzędzia, 

najpierw skupiamy się na tym, czego 

klient od nas oczekuje lub też jakie są 

jego priorytety. Jak krawiec szyjemy 

usługi na miarę.

1. Co zmieniało się w waszej firmie 

na drodze do uzyskania tytułu Lidera? 

Jak zwiększył się w tym czasie wasz zespół? 

Nasz zespół zwiększył się o dwóch pośred-
ników. Tytuł Lidera dla naszej firmy wniósł 
wiele radości i jeszcze więcej motywacji 
do podnoszenia poprzeczki w codziennej 
pracy. Nagroda została także zauważona 
i doceniona przez naszych klientów. 
 
2. Czy stawiacie na nowe technologie 

i innowacje w biurze nieruchomości?

Nowe technologie i innowacje są częścią 
rozwoju naszej firmy. Na bieżąco testuje-
my różne narzędzia, które pomagają nam 
w optymalizacji czasu pracy, jak również 
w podnoszeniu jakości naszych usług. 
Wybieramy te, które automatyzują wybra-
ne elementy naszej działalności i pozwalają 
oszczędzić czas, jednak nigdy nie zastąpią 
tej części, w której stawiamy na budowanie 
relacji z klientami.
 
3. Jaką transakcję wspominacie jako tę 

najlepszą, najciekawszą?  

Każda transakcja jest dla nas wyjątkowa i nie-
powtarzalna, ponieważ skupiamy się głównie 
na obsłudze klienta i pracy z człowiekiem, 
a nie z ofertą. Zdarzają się jednak nietypowe 
transakcje, które przypominają o zaszłościach 
historycznych miast, w których działamy. 

4. Dlaczego warto wziąć  

udział w konkursie Lider 

Nieruchomości Otodom?

Jednym z etapów konkursu było bada-
nie przez tajemniczego klienta, które 
pokazało naszą pracę z perspektywy 
docelowych kontrahentów. To dla 
nas najcenniejsza informacja zwrotna 
dotycząca postrzegania naszej pracy 
przez innych. Pozwala na wyciągnięcie 
właściwych wniosków i doskonalenie 
oferowanych usług. 

Sprzedawaliśmy na przykład dom w Sopocie, 
w którego księdze wieczystej zderzyliśmy się 
z zapisami opartymi jeszcze na niemieckim 
prawie z 1924 r. To było dla nas bardzo cieka-
we doświadczenie, a przy okazji historyczna 
podróż.
 

 5.Czy weźmiecie udział w kolejnej 

edycji plebiscytu? 

Nagroda za 2019 r. to dla nas wyzwanie, 
które wręcz mobilizuje do ponowne-
go przystąpienia do konkursu. Wiemy, 
że łatwo nie będzie, bo konkurencja rów-
nież pracuje na bardzo wysokim poziomie, 
ale chcemy się z tym zmierzyć.

Uczymy się od innych,  
bo nikt nie zdobył  
jedynego skutecznego  
patentu na sukces.

5 PYTAŃ DO LIDERA
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GŁÓWNY OBSZAR DZIAŁANIA
Sprzedajemy nieruchomości mieszkaniowe  
– głównie domy gotowe „pod klucz” w cenach 
powyżej 500 tys. zł na rynku wtórnym.

PODSTAWA SUKCESU
Do sukcesu ciągle dążymy. U podstaw 
naszej pracy leżą indywidualne podejście do 
klienta, odpowiednie przygotowanie i spora 
empatia. W domach, które sprzedajemy, są 
ludzkie historie, marzenia, obawy. To chyba 
najbardziej prywatne miejsca dla tych 
osób, należy podchodzić do nich z szacun-
kiem i z zachowaniem najwyższej kultury. 
Pracujemy jedynie w oparciu o umowy 
z klauzulą wyłączności, gwarantujemy anoni-
mowość i reprezentujemy tylko naszych zle-
ceniodawców. Przygotowując oferty, korzy-
stamy z usług profesjonalistów. Nauczyliśmy 
się odmawiać przyjmowania ofert z cenami 
życzeniowymi, jesteśmy cierpliwi i dążymy  
do oferowania najwyższej jakości usług. 

LIDER

UP.HOUSE

Średni czas
sprzedaży – 54 dni

Obecna na rynku od 2 lat

53 sprzedane
domy

Przeprowadzone transakcje  
na łączną kwotę

33 mln zł 

UP.HOUSE
ul. Cieszyńska 2/3, 43-300 Bielsko-Biała

+48 511 407 435
www.sprzedajemydomy.pl

Zdaniem Up.House 
pośrednik to przede 
wszystkim silny partner, 
człowiek posiadający 
wiedzę, narzędzia 
i doświadczenie, obiektywny 
i studzący emocje. 
Jako jedyny pełnomocnik 
sprzedaży jest w stanie 
wyciągnąć z rynku najlepszą 
z możliwych ofert zakupu.

NAGRODA LIDER  
NIERUCHOMOŚCI TO DLA NAS… 
wyróżnienie i kolejny motywator,  a także 
potwierdzenie, że mimo przeciwności, z jakimi 
się wszyscy mierzymy, nie warto rezygnować 
z zasad, którymi się kierujemy. Wiara w to, 
co się robi, bezkompromisowość i cierpliwość 
ostatecznie przyniosą pozytywny efekt. 

NASI KLIENCI  
MOGĄ LICZYĆ NA…
zaangażowanie i dokładne poznanie 
ich potrzeb. Zanim podpiszemy umowę 
pośrednictwa, musimy mieć pewność, 
że czas i środki, jakie zainwestujemy 
w promocję, przełożą się na szczęśliwe 
wywiązanie się z umowy. Nigdy nie 
gwarantujemy transakcji, ale zapewnia-
my możliwie najlepszy wizerunek oferty 
i szybkie reakcje na odpowiedź z rynku.

1. Co zmieniało się w waszej firmie 

na drodze do uzyskania tytułu Lidera? 

Jak zwiększył się w tym czasie wasz zespół? 

UP.HOUSE powstał w 2017 r. Stworzyliśmy 
go w cztery osoby. Dzisiaj, po dwóch latach, 
nasz zespół liczy dziesięć osób. Od początku 
postawiliśmy na specjalizację i wysoką jakość 
obsługi. Nie jest to łatwe zadanie – w między-
czasie zdarzały się momenty, kiedy rozmy-
ślaliśmy o standardowym działaniu agencji: 
byliśmy gotowi przyjmować wszystko „jak 
leci”, bo w końcu coś się sprzeda. Na szczęście 
te pomysły nigdy nie zostały wdrożone, a róż-
ne okoliczności pozwalały nam doskonalić 
się w sprzedaży domów. Dzisiaj jest łatwiej, 
mamy większe doświadczenie, a nasza specja-
lizacja staje się atutem. 

2. Czy stawiacie na nowe technologie 

i innowacje w biurze nieruchomości?

Staramy się nadążać. Jak dotąd niewiele się 
zmieniło w naszej pracy. Tworząc oferty, 
zawsze korzystamy ze wsparcia profesjona-
listów. Profesjonalne zdjęcia, drony, filmy, 
wirtualne wycieczki, nowoczesna grafika 
– z tych narzędzi korzystamy od pierw-
szej przejętej oferty. Innowacją w naszym 
odczuciu jest na pewno fakt, że prezen-
tacje na żywo są często pozytywnym 
zaskoczeniem dla poszukujących. Z zasady 
„organizujemy” je bez obecności właścicieli, 
co bardzo odpowiada kupującym, a zbyw-
com oszczędza sporo emocji. 

3. Jaką transakcję wspominacie jako 

tę najlepszą, najciekawszą?

To pierwsza sprzedaż domu po zaledwie 
miesiącu pracy w nieruchomościach. 
Ta transakcja otworzyła nas na specjalizację. 
Dom był w kilku agencjach przynajmniej 
od sześciu miesięcy. Przejęliśmy ofertę, 
za zgodą właścicieli odmalowaliśmy dom 
na biało, wynieśliśmy stare meble do garażu, 
zrobiliśmy profesjonalną sesję. W piątek 
wystawiliśmy dom w wyższej cenie, 
w poniedziałek mieliśmy podpisaną umowę 
przedwstępną, a w kalendarzu została lista 
dziesięciu poszukujących domu w okolicy. 

4. Dlaczego warto wziąć  

udział w konkursie Lider 

Nieruchomości Otodom?

Jak na razie jest to jedyny ogólnopol-
ski konkurs w naszej branży. Zasady 
są przejrzyste i wszyscy uczestnicy 
mają te same szanse. Finał konkursu 
organizowany jest z wielkim rozma-
chem, a zasięg kampanii reklamowych 
jest spory. Uczestnictwo w konkursie 
to możliwość porównania się z innymi 
firmami, a wygrana stanowi mocny 
motywator i powód do dumy.  

5. Czy weźmiecie udział w kolejnej 

edycji plebiscytu?

Tak, bowiem konkurs może nieść wiele 
korzyści. Klienci oczekują rezultatów i chcą 
sprawdzić osiągnięcia firmy, z którą za-
mierzają się związać, dlatego coraz więcej 
biur buduje swoje portfolio i na co dzień 
„chwali” się osiągnięciami. Ten konkurs 
jedynie zbiera to w całość. Nie czujemy, 
że zdradzamy jakiekolwiek tajemnice, 
i w żadnym wypadku nie mamy obaw, że 
portal przejmie naszą „działkę”. Ani klienci, 
ani sztuczna inteligencja, ani nowoczesne 
technologie nie zastąpią silnego partnera, 
jakim jest profesjonalny agent nieruchomo-
ści. A my tacy właśnie chcemy być! 

Wiara w to,  
co się robi, bezkom-
promisowość i cier-
pliwość ostatecznie 
przyniosą pozytyw-
ny efekt.

5 PYTAŃ DO LIDERA
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GŁÓWNY OBSZAR DZIAŁANIA
Specjalizujemy się w sprzedaży grun-
tów pod inwestycje deweloperskie 
oraz wynajem lokali biurowych. 
Zajmujemy się także sprzedażą i wynaj-
mem mieszkań, domów i magazynów 
na obszarze Kielc i sąsiednich gmin. 

PODSTAWA SUKCESU
Znajomość rynku, indywidualne podejście 
do klienta i uczciwość.

LIDER

HEPAL
NIERUCHOMOŚCI

Na rynku 

od 2009 r.
4 profesjonalnych 
agentów

HEPAL Nieruchomości 
to firma oferująca wysoką 
jakość usług na kieleckim 
rynku nieruchomości. 
Ogromny nacisk stawiają 
na bezpieczeństwo 
transakcji i pomoc klientom 
w sprawnym przejściu 
przez wszystkie etapy 
związane z obrotem 
nieruchomościami.

NASI KLIENCI  
MOGĄ LICZYĆ NA…
Poważne podejście do pracy, 
gwarancję bezpiecznej transakcji 
i pełną satysfakcję.

1. Co zmieniało się w waszej firmie 

na drodze do uzyskania tytułu Lidera? 

Jak zwiększył się w tym czasie wasz zespół? 

W naszej firmie ciągle następują jakieś zmia-
ny, oczywiście na plus. Zmieniliśmy wielkość 
lokalu i siedzibę. Jeszcze w poprzednim 
roku zajmowaliśmy lokal o powierzchni 
niespełna 18 m kw., dziś mamy siedzibę 
w nowoczesnym biurowcu w Kielcach, 
przy ul. Warszawskiej 158, zajmującą 73 m2. 
Nasz zespół bezustannie się powiększa, 
obecnie są to trzy osoby z długoletnim do-
świadczeniem na lokalnym rynku, a w sierpniu 
dołączyła do nas kolejna osoba. Rekrutacja 
na kolejne stanowiska jest w toku – szukamy 
osób zaangażowanych i z pasją. Ważniejsza 
od ilości jest dla nas jakość. 

2. Czy stawiacie na nowe technologie 

i innowacje w biurze nieruchomości?

Działalność Hepal Nieruchomości nastawio-
na jest na nowoczesne i innowacyjne techno-
logie, które będą wdrażane w najbliższej przy-
szłości – to nasz wyróżnik na lokalnym rynku 
nieruchomości. Od początku roku jestem 
bardzo mocno zaangażowany w reklamę 
naszej firmy w mediach społecznościowych. 
Oprócz tego rozpoczęliśmy współpracę 
w zakresie spacerów 3D. Bezustannie też te-
stujemy i szukamy nowych możliwości, które 
pomogą nam w pracy i zapewnią sprawne 
działania w terenie.

4. Dlaczego warto wziąć  

udział w konkursie Lider 

Nieruchomości Otodom?

Nagroda dała nam przysłowiowego 
kopa do stworzenia unikatowej marki 
w naszym mieście, a może i poza nim. 
Chcemy stale się rozwijać, a wyróż-
nienie w plebiscycie upewniło nas, 
że obraliśmy najlepszy kierunek. 

3. Jaką transakcję wspominacie  

jako tę najlepszą, najciekawszą?

Trudno wskazać jedną, bo każda niesie 
ze sobą jakąś historię i wyzwanie. Mamy 
w swoim portfolio znalezienie klienta 
w 30 minut na nieruchomość pod zabu-
dowę wielorodzinną lub ponad trzyletnią 
współpracę przy szukaniu lokalu biurowego 
dla firmy z branży finansowej, oczywiście 
zakończoną sukcesem. Nie boimy się 
wyzwań i często z pozoru trudne transakcje 
po czasie okazują się proste, a ich zakoń-
czenie daje wiele satysfakcji. 

5. Czy weźmiecie udział w kolejnej  

edycji plebiscytu?

Tak – bez dwóch zdań. Nagroda ta działa 
motywująco na cały zespół i daje możliwość 
pochwalenia się naszymi sukcesami zarówno 
wśród klientów, jak i przed kolegami z branży. 

Nie boimy się wyzwań. 
Zakończenie trudnej  
transakcji daje wiele  
powodów do zadowolenia.

5 PYTAŃ DO LIDERA

NAGRODA LIDER 
NIERUCHOMOŚCI TO DLA NAS… 
Źródło siły i motywacji do dalszego 
rozwoju firmy.

HEPAL NIERUCHOMOŚCI 
BARTOSZ PAŁKA
ul. Warszawska 158/3.31 (III piętro), 25-414 Kielce

+48 697 580 790
www.hepal.pl
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GŁÓWNY OBSZAR DZIAŁANIA
Specjalizujemy się w komercjalizacji 
powierzchni użytkowych oraz ich zarzą-
dzaniu i sprzedaży. Doradzamy w zakupach 
gruntów rolnych, także wielkoobszarowych. 
W portfolio mamy również działki i nieru-
chomości rekreacyjne oraz klasyczne lokale 
mieszkalne. Nieruchomości trudne, także 
te, które są mieniem pozostawionym przez 
emigrujących z Polski, czy nabyte w drodze 
spadku przez zwaśnioną rodzinę, są dla nas 
swego rodzaju specjalizacją. 

PODSTAWA SUKCESU
Wiedza zdobyta na studiach i rozwinięta 
w długoletnim działaniu na rynku, zro-
zumienie potrzeb klienta oraz umiejętne 
przekazanie wartości w postaci teorii 
oraz praktyki zespołowi.

LIDER

BARTOSZ PIWOWARSKI
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI

10 lat doświadczenia 
na rynku nieruchomości

5 lat pracy
pod marką własną

BARTOSZ PIWOWARSKI INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI
ul. Górna 5, 10-040 Olsztyn

+48 533 040 200 
www.bpiwn.pl

Połączenie fachowej 
wiedzy i doświadczenia 
na rynku warmińsko-
mazurskich nieruchomości 
przyniosło Bartoszowi 
Piwowarskiemu wielu 
zadowolonych klientów 
i dużą liczbę transakcji. 
Niedawno odebrał także 
nagrodę plebiscytu Lider 
Nieruchomości Otodom.

NASI KLIENCI  
MOGĄ LICZYĆ NA…
profesjonalizm, znajomość rynku, 
pokazanie wachlarza możliwości 
oraz poprowadzenie transakcji od 
pomysłu na sprzedaż czy zakup 
aż do samego końca.

NAGRODA LIDER 
NIERUCHOMOŚCI TO DLA NAS… 
potwierdzenie dobrze obranego kie-
runku własnego rozwoju. Oznacza też, 
że działania, będące nie tylko pracą, 
ale także wspaniale zrealizowaną pasją, 
docenia zarówno rynek, jak i profesjonalna 
branża nieruchomości.

1. Co zmieniało się w waszej firmie 

na drodze do uzyskania tytułu Lidera? 

Jak zwiększył się w tym czasie wasz zespół? 

Przez blisko 4 lata pracowałem sam, zbierając 
doświadczenie i kolejne transakcje do port-
folio biura nieruchomości. W zeszłym roku 
dołączył do mnie pierwszy współpracownik. 
Biuro cały czas się rozwija, mamy coraz więcej 
ofert, dlatego wkrótce rozpocznę budowanie 
zespołu profesjonalnych doradców. 

2. Czy stawiacie na nowe technologie 

i innowacje w biurze nieruchomości?

Oczywiście, na bieżąco monitorujemy no-
winki technologiczne. Jesteśmy szczególnie 
otwarci na nowoczesne metody promocji. 
Zależy nam, aby ułatwić klientom zapoznanie 
się z naszymi ofertami. 

3. Jaką transakcję wspominacie jako tę 

najlepszą, najciekawszą?  

Przez 10 lat byłem uczestnikiem wielu 
transakcji związanych z rynkiem nierucho-
mości. Jedną z ciekawszych, była sprzedaż 
budynków byłej gazowni w Mrągowie. Było 
to bardzo duże przedsięwzięcie, wymagające 
doświadczenia i znajomości zagadnień praw-
nych. Budynki były w nie najlepszym stanie 
i czekały na inwestora. Obecnie przeszły 

4. Dlaczego warto wziąć 

udział w konkursie Lider 

Nieruchomości Otodom?

Sama idea konkursu jest bardzo cieka-
wa, pozwoliła sprawdzić się na wielu 
płaszczyznach pracy w branży nierucho-
mości. Była to też świetna okazja 
do poznania innych, dobrych pośred-
ników. Podczas takich spotkań zawsze 
staram się wymienić doświadczeniami, 
dzięki czemu poznaję metody pracy 
kolegów, a najciekawsze rozwiązania 
wdrażam w swojej praktyce zawodowej.  

5. Czy weźmiecie udział  

w kolejnej edycji plebiscytu? 

Oczywiście, miło jest się spotkać i poobser-
wować kolegów z branży. Finał konkursu 
został świetnie zorganizowany, a prelek-
cje ekspertów dały mi dużo motywacji 
do dalszej pracy.

Obserwuję sposób 
pracy doświadczonych 
kolegów z branży, 
a najlepsze rozwiązania 
wdrażam u siebie.

5 PYTAŃ DO LIDERA

proces rewitalizacji, a na terenie byłej gazowni 
znajdują się liczne punkty halowe. 
To duży sukces, bowiem nieruchomość 
ze stanu bardzo opłakanego stała się niezwy-
kle popularnym miejscem na mapie Mrągowa. 
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GŁÓWNY OBSZAR DZIAŁANIA
Sprzedaż mieszkań i domów z rynku wtór-
nego w Poznaniu i okolicach. Specjaliści 
od nieruchomości z segmentu średniego 
oraz premium.

PODSTAWA SUKCESU
Profesjonalne, rzetelne podejście do pracy, 
poważne traktowanie klientów i maksymal-
ne zaangażowanie. Nie bez znaczenia jest 
ciągły rozwój i poszerzanie wiedzy. Stale 
podążamy za trendami i szukamy nowych 
ścieżek i możliwości rozwoju.

LIDER

ADVESTOR
PREMIUM HOUSE

Advestor Premium 
House to nowoczesne 
biuro nieruchomości 
specjalizujące 
się w sprzedaży 
mieszkań i domów 
w Poznaniu i okoli-
cach. Dla doradców 
pracujących w biurze, 
nieruchomości 
to przede wszyst-
kim ludzie i ich 
potrzeby. Nie bez 
powodu większość 
klientów trafia 
do nich z polecenia.

5 profesjonalnych 
agentów

3 lata pracy 
pod marką własną5 lat 

doświadczenia 

ADVESTOR PREMIUM HOUSE
ul. Poznańska 62/9, 60-853 Poznań

+48 512 566 979
www.advestor.pl/

NAGRODA LIDER 
NIERUCHOMOŚCI TO DLA NAS… 
ogromne wyróżnienie i najlepsza zapłata 
za poświęcony czas i pracę, jakie wkładamy 
w rozwój firmy. To także potwierdzenie, że 
droga, którą konsekwentnie podążamy, jest 
tą właściwą ścieżką, a decyzja, aby założyć 
własną markę zgodną z naszymi wartościa-
mi i wizją, była właściwa. Nagroda jest też 
ogromną motywacją do dalszego rozwoju 
i pracy na jeszcze wyższym poziomie.

NASI KLIENCI  
MOGĄ LICZYĆ NA…
zrozumienie, że za każdą nierucho-

mością stoją ludzie i ich potrzeby. 

Dbamy o dobre relacje z klientem, 

indywidualne i partnerskie podejście 

oraz pełną opiekę i wsparcie 

na każdym etapie transakcji.

1. Co zmieniało się w waszej firmie 

na drodze do uzyskania tytułu Lidera? 

Jak zwiększył się w tym czasie wasz zespół? 

Na samym początku postanowiliśmy 
pracować w modelu umów na wyłączność, 
co konsekwentnie utrzymujemy do dzisiaj. 
Pozostałe kwestie ulegają ciągłym zmia-
nom – wciąż się rozwijamy, wprowadzamy 
nowe standardy, podnosimy jakość naszej 
pracy i ofert. Zaczęliśmy specjalizować się 
w sprzedaży nieruchomości z segmentu 
premium. Zmiany widoczne są każdym 
poziomie – odświeżyliśmy naszą markę, 
zmieniając nazwę i logo, od niedawna 
pracujemy pod nazwą Advestor Premium 
House i wciąż chcemy robić coś więcej niż 
zwykły pośrednik. Zaczynaliśmy sami, jako 
małżeństwo, po roku dołączyła do nas 
Alicja, która świetnie rozumie naszą wizję 
i kierunek, w którym podążamy. Obecnie 
jest nas pięcioro i jesteśmy na etapie decy-
dowania o dalszym powiększaniu zespołu.

2. Czy stawiacie na nowe technologie 

i innowacje w biurze nieruchomości?

Stawiamy przede wszystkim na nowo-
czesny marketing, narzędzia promocji 
i prezentacji nieruchomości. Zaczynaliśmy 
od sesji zdjęciowych wybranych nieru-
chomości, teraz sesja z fotografem jest 
już standardem przy każdej ofercie. Już 
nie wyobrażamy sobie sprzedaży domu bez 
spaceru 3D czy ujęć z drona. Co więcej, 
jako jedni z nielicznych w Wielkopolsce 
robimy profesjonalne filmy wideo nierucho-
mości z naszym udziałem. 

3. Jaką transakcję wspominacie  

jako tę najlepszą, najciekawszą?  

Największą satysfakcję dają nam trudne 
transakcje łączone, w których od sprzedaży 
jednej nieruchomości zależy zakup nowej, 
gdzie jest wiele zależności i presja czasu, 
albo transakcje, dzięki którym pomagamy 
ludziom wyjść z kłopotów, czy też spełnia-
my ich marzenia. Na pewno nie zapomnimy 
transakcji z naszą klientką, która miała 

4. Dlaczego warto wziąć udział 

w konkursie Lider Nieruchomości 

Otodom?

Warto wziąć udział w konkursie 
Otodomu Lider Nieruchomości 
po to, aby wynagrodzić sobie ciężką 
pracę i utwierdzić się w przekonaniu, 
że podążamy dobrą drogą. Można 
też zyskać dodatkową motywa-
cję do pracy na jeszcze wyższym 
poziomie. Oczywiście jest to świetna 
reklama dla biura, daje spore możli-
wości marketingowe. Poza tym miłe 
słowa i szczere gratulacje od klientów 
i kolegów z branży są bezcenne, 
niezwykle przyjemne i sprawiają 
nam dużo radości. 

ograniczony budżet, a znaleźliśmy dla niej 
nieruchomość skrojoną na miarę. Nawet 
o takiej nie marzyła, ale z nami się udało. 
Każdą rocznicę zakupu świętujemy razem 
z nią i jej najbliższymi podczas uroczystej 
kolacji w mieszkaniu.

5. Czy weźmiecie udział  

w kolejnej edycji plebiscytu? 

Oczywiście, że weźmiemy udział  
w kolejnej edycji – chociażby po to,  
aby obronić tytuł lidera. 

Stale podążamy 
za trendami  
i szukamy nowych  
możliwości rozwoju.

5 PYTAŃ DO LIDERA
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LIDER

GALERIA
NIERUCHOMOŚCI

Łącznie zespół posiada 
52 lata doświadczeń 
na rynku nieruchomości

Zespół koszalińskiego biura 
tworzy piątka profesjon-
alistów. Praca w branży 
nieruchomości to dla nich 
przede wszystkim wielka 
odpowiedzialność wobec 
klientów, którzy powierzają 
im często oszczędności 
swojego życia. 

GALERIA NIERUCHOMOŚCI
ul. Zwycięstwa 160, 75-612 Koszalin

+48 94 343 06 40
www.galeriakoszalin.pl

Zespół 5  
skutecznych agentów

Pod marką własną od 2014 roku 

GŁÓWNY OBSZAR DZIAŁANIA
Domy i mieszkania położone 
w Koszalinie i okolicy.

PODSTAWA SUKCESU
To słodka tajemnica, ale z pewnością 
jednym z sekretnych składników jest wyjąt-
kowo poważne podejście do wykonywanej 
pracy i klienta, zaangażowanie i szerokie 
spektrum działań.

NASI KLIENCI MOGĄ 
LICZYĆ NA…
Usługę absolutnie kompleksową, 

przeprowadzoną w przyjemnej, niemal 

rodzinnej atmosferze. Z żadnym 

problemem nasz klient nigdy nie zostaje 

sam, posiadamy zaplecze w postaci osób 

i firm współpracujących.

1. Co zmieniało się w waszej firmie 

na drodze do uzyskania tytułu Lidera? 

Jak zwiększył się w tym czasie wasz zespół?  

Galeria Nieruchomości wystartowała 6 lat 
temu, ale biorąc pod uwagę liczbę transakcji 
oraz sprzedane nieruchomości, mamy wraże-
nie, że minęło wiele, wiele więcej czasu. Ten 
zawód wymusza na nas stały rozwój, ciągle 
mamy do czynienia ze zmieniającymi się 
przepisami prawa, zmianami sposobu reklamy, 
technologii oraz z rosnącymi wymagania-
mi klientów, którym staramy się sprostać. 
Zwiększa się zakres naszej odpowiedzialności 
i umiejętności, powiększył się też zespół 
naszego biura.

2. Czy stawiacie na nowe technologie 

i innowacje w biurze nieruchomości?

Stawiamy na rozwój technologiczny, taki jak 
wirtualne wycieczki, zdjęcia nieruchomości 
z lotu ptaka, cały czas doskonalimy metody 
fotografowania nieruchomości z użyciem 
aparatów szerokokątnych. Uważamy, że tech-
nologie są ważne, ale przede wszystkim liczy 
się kontakt z klientem, dawanie mu poczucia 
bezpieczeństwa i spokoju, zaangażowanie 
i odpowiedzialność za powierzone zadania, 
a także szerokie spektrum działań, np. me-
diacje, regulowanie stanu prawnego, pomoc 
techniczno-budowlana, wykonywanie remon-
tów, przeprowadzki. W zasadzie z żadnym 
problemem nasz klient nigdy nie zostaje sam. 

3. Jaką transakcję wspominacie  

jako tę najlepszą, najciekawszą?  

Mamy mnóstwo ciekawych historii, 
nie sposób przytoczyć tutaj wszystkich. 
Na pewno każda transakcja jest 
ciekawa i dostarcza dużo emocji 
– od sprzedaży pięknych pensjonatów 
i domów, poprzez ogromne hektary ziem, 
aż do malutkich kawalerek.

4. Dlaczego warto wziąć  

udział w konkursie Lider 

Nieruchomości Otodom?

Wygrana potwierdza, że nasza 
solidnie wykonana praca została do-
ceniona i zmierzamy we właściwym 
kierunku, daje energię do dalszego 
działania, a zasięg konkursu organi-
zowanego przez Otodom pozwala 
na zwiększenie rozpoznawalności 
naszej marki.

5. Czy weźmiecie udział w kolejnej 

edycji plebiscytu? 

Prawdopodobnie odważymy się spró-
bować po raz kolejny. Miło jest być 
nagrodzonym, docenionym i zauważo-
nym, a przede wszystkim nagroda jest 
ogromnym motywatorem do stałego 
podnoszenia jakości naszej pracy. 

Zawód pośrednika  
nieruchomości wymaga  
ciągłego uzupełniania wiedzy.

5 PYTAŃ DO LIDERA

NAGRODA LIDER 
NIERUCHOMOŚCI TO DLA NAS… 
Znak, że nasza solidnie wykonana praca 
została doceniona i zmierzamy we 
właściwym kierunku. To daje nam zapał 
do dalszego działania.
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W JAKIM KIERUNKU
ZMIERZA POLSKI RYNEK

NIERUCHOMOŚCI?
To pytanie zadaje sobie 
pewnie każda osoba 
działająca w branży. 
Niezwykle trudno jest 
przewidzieć, 
co wydarzy się w ciągu 
kilku najbliższych lat 
– zbyt wiele czynników  
wpływa na stan 
rynku – jednak nasi 
laureaci wyraźnie widzą 
pewne tendencje. 

PROFESJONALIZACJA

CIĄGŁY POPYT
I DALSZY ROZWÓJ

NOWE WYZWANIA

Mamy ogromną nadzieję na dalszą pro-
fesjonalizację branży. Powoli zmierzamy 
w kierunku umów na wyłączność, co jest 
najważniejszym krokiem.

W kontekście naszych 
działań, relacji z klienta-
mi rynek nieruchomości 
będzie z pewnością dążył 
do profesjonalizacji. Klienci 
są coraz bardziej świado-
mi, mają większą wiedzę, 
a co za tym idzie rosną ich 
oczekiwania, stają się coraz 
bardziej wymagający.

Rynek zdecydowanie 
coraz bardziej się „profe-
sjonalizuje”, tylko najlepsi 
pozostaną w branży.

Jeśli chodzi o rynek biur pośrednictwa, 
to spotykamy się z coraz większą 
tendencją przychodzącą z Zachodu, 
gdzie prawie wszystkie sprzedaże 
nieruchomości przeprowadzane są 
przez agentów biur nieruchomości. 
Daje to wymierne korzyści sprze-
dającym jak i bezpieczeństwo oraz 
komfort klientom kupującym swoją 
wymarzoną nieruchomość.

W całym gąszczu bodźców, konieczno-
ści pracy i chęci zmian – szybkich i czę-
sto radykalnych – potrzeby dzielenia 
czasu z najbliższymi, klienci potrzebują 
profesjonalisty na rynku nieruchomości, 
bo sami są profesjonalistami w zupełnie 
innych dziedzinach.

Jesteśmy 
przekonani, 
że przyszłość 
będzie należała 
do biur eksperc-
kich, fachowych 
doradców, 
działających 
kompleksowo, 
multizadaniowo 
i nowocześnie.

W najbliższym czasie nie należy spo-
dziewać się nagłego kryzysu, gwałtow-
nego spadku cen czy też zmniejszonego 
popytu. Oczekiwać można co najwyżej 
ustabilizowania sytuacji. 

Na pewno stale będzie rosnąć popyt 
na nieruchomości o wysokim stan-
dardzie, bez względu na lokalizację 
i cenę, zarówno na rynku sprzedaży 
jak i wynajmu.

Rynek nieruchomo-
ści stale się rozwija. 
Nadal jest więcej 
osób szukających 
mieszkania niż 
mieszkań na sprze-
daż, a dodatkowo 
zainteresowanie 
nie słabnie.

Aktualnie mamy na rynku  
hossę, myślę że to będzie powodem 
do dalszego rozwoju rynku.

Przybywa coraz 
więcej nowych 
inwestycji, które 
są sprzedawane 
po coraz droższych 
stawkach za metr 
kwadratowy, 
co pociąga za sobą 
wzrost cen mieszkań 
na rynku wtórnym, 
i w tym kierunku 
będzie to zmierzać.

Na pewno następować będzie konso-
lidacja rynku pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami. Coraz większe 
znaczenia dla klientów mają silne marki. 
Wzorem krajów Europy Zachodniej, 
Polacy będą szli bardziej w kierunku 
najmu nieruchomości, niż ich zakupu. 
Nowe pokolenie jest bardzo mobilne 
i niezależne, a najem jest odpowiedzią 
na ich potrzeby.

W dobie niezwykle powszechnych roz-
wodów, gdzie właściciele bywają często 
bardzo skonfliktowani, pośrednik będzie 
musiał wykazać się dużymi umiejętno-
ściami negocjacyjnymi i mediacyjnymi.

W czasach internetu, Google i po-
wszechnej dostępności do informacji jak 
korzystnie przygotować/kupić/sprzedać 
nieruchomość, do nas, pośredników, 
w najbliższym czasie będą trafiały głów-
nie przypadki skomplikowane. Zawiła 
sytuacja prawna, obciążenia finansowe 
w KW – to będzie wymagało od pośred-
nika jeszcze bardziej wszechstronnej 
wiedzy prawnej.

Technologia coraz 
bardziej usprawnia naszą 
pracę, a klientom ułatwia 
dokonanie pierwszych 
wyborów. Jednak po-
średnik z profesjonalnym 
podejściem i wiedzą na 
temat rynku pozostanie 
niezbędnym elementem 
transakcji.
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JAK WYKORZYSTAĆ NETWORKING NA POLU ZAWODOWYM
Networking umożliwia nawiązanie współpracy między ludźmi, którzy się nie znają. Zatacza znacznie szersze kręgi, niż mogłoby się z początku 
wydawać, bo nie mówię tu tylko o podjęciu współpracy z osobą poznaną na evencie czy w social mediach. Okazuje się, że znaczenie mają 
również kontakty nawiązane w najmniej spodziewanych okolicznościach. Zawsze ktoś gdzieś coś sprzedaje, szuka inwestora, chce wynająć 
lokal, szuka pracowników… Informacje krążą, a rekomendacje robią swoje. 

Raz na jakiś czas, warto wyjść na spotkanie networkingowe, nie oczekując absolutnie niczego, a jednocześnie mając na uwadze, że coś cieka-
wego może się wydarzyć. Networking to katalizator. Zwłaszcza gdy spotykają się ludzie przedsiębiorczy z różnych środowisk i branż, nastawie-
ni na poszukiwanie okazji biznesowych i otwarci na nowe pomysły. 

Umiejętne czerpanie korzyści płynących z networkingu ma zastosowanie w kilku obszarach:

1.   Rozwój osobisty i efektywne zarządzanie karierą.  

Awansuje lub zmienia pracę na lepszą ten, kto nie boi się kontaktu z ludźmi i stale poszerza swoje znajomości. 

2.   Sprzedaż przez rekomendacje. Networking jest jedną ze skutecznych, choć wcale nie łatwych,  

strategii na pozyskiwanie klientów. Może sprawdzić się już na początku naszej drogi biznesowej. Rekomendacji 

nie należy bowiem mylić z referencjami, czyli pisemnym podziękowaniem osób, które już z naszych usług skorzystały. 

3.   Rozwój biznesu. Dzięki niemu znajdujemy partnerów biznesowych i pracowników,  

dbamy o employer branding, działania CSR-owe czy ogólny wizerunek firmy. 

NETWORKING
KONTAKTY, KTÓRE PROCENTUJĄ

Sieć kontaktów 
jest bezcenna 
niemal w każdym 
biznesie opartym 
na relacjach 
i poleceniach. 
Jak zatem najlepiej 
wykorzystać 
networking, aby nie 
zaprzepaścić szansy 
na nawiązanie 
obiecujących 
znajomości?

Zjawisko to z dnia na dzień zyskało na sile, modnie jest 
pojawiać się na kolejnych eventach i konferencjach. 
Ale czy warto bywać wszędzie? Zacznijmy od postawienia 
sprawy jasno, czym w zasadzie jest tak naprawdę 
networking. Definicji jest wiele, mam jednak swoje trzy 
ulubione, które najlepiej opisują to zagadnienie. 

Networking to metoda osiągania wartościowych celów, 

zarówno prywatnych, jak i zawodowych. Większość założeń 

trudno zrealizować w pojedynkę, bowiem zajęłoby nam 

to bardzo dużo czasu. Dzięki rozbudowanej sieci kontaktów 

jesteśmy w stanie osiągnąć cel skuteczniej i szybciej. Może 

to się stać dzięki dotarciu do szerokiego grona osób, a może 

wręcz przeciwnie – do tej jednej, właściwej. 

Networking to sztuka promowania osiągnięć innych ludzi, 

zwłaszcza na wydarzeniach biznesowych, choć nie tylko tam. 

Celem jest poznanie ze sobą ludzi, którzy – nawet jeśli się 

znają z widzenia – nigdy by ze sobą nie porozmawiali, 

bo np. prowadzą konkurencyjne biznesy. Zarekomendowanie 

ich sobie jako zaufanego partnera i skojarzenie faktu, 

że mają jakieś pole do współpracy, owocuje często ciekawy-

mi efektami nowej znajomości. W tym celu warto dołączyć 

do istniejącej społeczności, która zrzesza ludzi z podobnych 

kręgów zawodowych.  

Należy wspomnieć, że networking to proces zbierania, 

przechowywania, przetwarzania i wymiany informacji. Jest 

to definicja bardzo operacyjna. Networking to ciągła analiza 

i wymiana powierzonych nam w zaufaniu danych – 

o ludziach, ich biznesach, ofertach, potrzebach. By samemu 

się rozwijać i pomagać rozwijać się innym.

GRZEGORZ TURNIAK
Mówca, mentor, orędownik i pasjonat idei 
networkingu. Mingling Maven – poprowadził 
ponad 1300 sesji networkingowych dla przeszło 
130 000 uczestników.
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Gdzie jest granica między networkingiem 

a nagabywaniem?

Mam prosty sposób. Rozmawiam na tematy, 
które dotyczą moich partnerów bizneso-
wych czy klientów, oczywiście z zacho-
waniem poufności. Im dłużej pozytywnie 
mówię o innych, tym większe zdobywam 
zaufanie, a ludzie chętniej ze mną rozmawia-
ją. Staram się przy tym jak najwięcej dowie-
dzieć o rozmówcy, w kontekście tego, czym 
on się zajmuje oraz czy i jak mogę mu w tym 
pomóc. Pośrednik może rozmawiać o rynku 
nieruchomości albo o swojej usłudze, wcale 
nie próbując jej sprzedać. 
  

A co odpowiedzieć, gdy ktoś spyta wprost? 
Można wymyślić sobie jakąś intrygu-
jącą odpowiedź. Pośrednik mógłby 
odpowiedzieć: „Walczę z bezdomnością”, 
„Pomagam w relokacji” albo „Spełniam 
marzenia”. I dalej nie rozwijać tematu. 

Rażące błędy w networkingu? 

Koncentrowanie się na sobie i na własnym 
interesie. Ludzie często myślą o networkingu 
jako o sposobie na bezpośrednią sprzedaż, 
a to zupełnie coś innego – to stworzenie 
okazji do sprzedaży innym. 
Ludzie obawiają się także, że to jest sztucz-
ne, namolne, że to manipulacja. Co za tym 
idzie, wstydzą się, bo boją się stracić klienta. 
Nie można jednak stracić klienta, którego 
się nie ma. 

Mówi się, że networking 

to „piekło introwertyka”. 

Introwertykom jest trudniej, ale jest na to 
kilka sposobów. Jednym z nich jest cho-
dzenie na spotkania networkingowe, które 
odbywają się regularnie i w mniejszym gro-
nie. Zawsze będzie tam część tych samych 
osób, które w naturalny sposób poznasz, 
bo to one pierwsze podejmą kontakt z tobą. 

Poproś organizatora, by przydzielił 
ci jakąś rolę, np. rejestracji czy wita-
nia gości. Introwertycy są z natury 

6 PYTAŃ O NETWORKING

bardziej odpowiedzialni, mogą zrobić 
więcej, gdy powierzy im się jakieś za-
danie, niż gdyby sami z siebie mieli coś 
zrobić. Dodatkowo, mając świadomość 
bycia introwertykiem, możesz sytu-
ację uszyć pod siebie – np. poprosić 
organizatora, by cię przedstawiał, 
lub pomógł Ci nawiązać konwersację.
 
W których wydarzeniach branżowych 

warto brać udział?

Będą to przede wszystkim spotkania klubów 
nastawionych na networking biznesowy, 
takich jak: izby gospodarcze, kluby biznesu, 
Global Investor Club, Mieszkanicznik, 
WIWIN, BNI, NCC, kluby Toastmasters, 
w których doskonali się umiejętności 
związane z wystąpieniami publicznymi. 
Naprawdę warto zorientować się, czy coś 
podobnego dzieje się w naszym mieście, 
a jeśli nie – może właśnie spróbować stwo-
rzyć takie wydarzenie samodzielnie? 

Jak powinni do networkingu podejść 

pośrednicy nieruchomości?

Budowanie sieci kontaktów przez pośred-
nika nieruchomości może odbywać się 
w dwóch przestrzeniach. 

   Poznawanie innych pośredników i osób 
z branży, które są potencjalnym źródłem 
korzyści wynikających ze współpracy lub 
przekazywania klientów.

   Poznawanie osób zupełnie niezwiązanych 
z branżą, na eventach innych niż na temat 
nieruchomości – jako potencjalnych klien-
tów lub osoby polecające. 

W obu tych sytuacjach mogą kierować się 
tymi samymi wytycznymi. Uniwersalnymi 
zasadami poznawania ludzi w celach 
biznesowych. Można je stosować wszędzie, 
na każdym evencie. Pole do współpra-
cy zawsze istnieje, nawet gdy pozornie 
jest to tylko konkurencja. 

5P – PODTRZYMANIE RELACJI. 
Wyjście ze spotkania z kieszenią pełną 
wizytówek to jeszcze nie sukces. Te 
dane trzeba obrobić, czyli zrobić tzw. 
follow up. Nowo poznanych trzeba 
zaprosić na Facebooku, LinkedInie, 
wysłać e-mail, do niektórych zadzwo-
nić. Jeśli kontakt rokuje, zapisać sobie 
w bazie danych typu CRM (lub choćby 
w Excelu), o czym rozmawialiśmy 
i w jakich obszarach ta osoba działa. 
Jeśli coś komuś obiecałaś, 
np. że skontaktujesz go z kimś, kto 
może mu pomóc, zrób to. Zawsze 
rezerwuj sobie na to czas, najlepiej nie 
później niż do 48 godzin po spotkaniu.

CO ZROBIĆ, BY SKORZYSTAĆ
JAK NAJWIĘCEJ Z WYDARZEŃ, 
W KTÓRYCH BIERZEMY UDZIAŁ

AUTORSKI MODEL 5P,
KTÓRY REKOMENDUJĘ
NA MOICH SPOTKANIACH
WARSZTATOWYCH:

1P – PRZYGOTOWANIE.
Kiedy wybierasz się na event, pamiętaj, że twoim celem jest 
poznawanie ludzi. Tylko 30% osób nie ma z tym problemu – 
skoncentruj się na początku na nich. Będzie łatwiej. Przyjdź 
wcześniej, nie na ostatnią chwilę. Wtedy – przy rejestracji 
czy kawie – poznasz osoby także świadome tej możliwości. 
Poznani przed imprezą, podczas przerw są już twoimi znajo-
mymi! Mogą cię przedstawić kolejnym osobom. W ramach 
przygotowania możesz także zorientować się wcześniej, 
kto wybiera się na wydarzenie, i odezwać się do tych osób 
na Facebooku czy LinkedInie, zapowiedzieć, że chciałbyś z nimi 
porozmawiać. Możesz też zaproponować swoim partnerom 
biznesowym, by wybrali się z tobą. Wsparcie w pozyskiwaniu 
nowych kontaktów jest niezwykle ważne. 

2P – PRZEŁAMANIE LODÓW.
W trakcie eventu utrzymuj postawę otwartą, nie krzyżuj rąk, 
stań przodem do wejścia. Witaj ludzi uśmiechem i skinięciem 
głowy. Wierz mi, to działa, ludzie podchodzą i zaczynają 
rozmowę, choćby na trywialne tematy: korki na drodze, piękna 
pogoda… To dobre otwarcie. Jeśli masz problem z nawiązaniem 
kontaktu w taki sposób, poproś organizatora lub znajomego, 
by komuś cię przedstawił. 

3P – POGAWĘDKI, CZYLI TZW. SMALL TALK. 
Event to nie jest miejsce na głębokie tematy, a tym bardziej 
na sprzedaż. Obowiązują krótkie i niezbyt zobowiązujące roz-
mowy. Ekstrawertycy nie mają z tym problemu, introwertycy 
wolą wykonać mniej rozmów, ale poważniejszych. Tu trzeba 
znaleźć złoty środek i być uważnym na odbiór drugiej osoby. 

4P – PRZEMIESZCZANIE SIĘ. 
Co kilka, kilkanaście minut zmieniasz grono. Taka jest zasada, 
a wszyscy powinni być tego świadomi. Warto opracować 
sobie jakieś zgrabne zamknięcie rozmowy, szczere i uprzejme. 
Podziękuj, a może powiedz coś jeszcze, co chciałabyś, żeby 
zostało w związku z Tobą zapamiętane. 
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PODSTAWOWE ŹRÓDŁA 
INFORMACJI O STANIE 
PRAWNYM NIERUCHOMOŚCI

Podstawowymi źródłami informacji 

o nieruchomości są:

   księga wieczysta i akta księgi wieczystej,

   wypis i wyrys z ewidencji gruntów 

i budynków oraz rejestru lokali,

   dokumenty planistyczne (miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego 

lub stosowne decyzje administracyjne),

   decyzje administracyjne wydane w toku 

procesu budowlanego (np. pozwolenie 

na budowę, pozwolenie na użytkowanie, 

decyzja o środowiskowych uwarunko-

waniach – jeśli jest wymagana),

   informacje publiczne lub zaświadczenia 

wydane przez organy administracji 

publicznej, pozwalające na identyfikację 

postępowań dotyczących nieruchomości, 

w szczególności postępowań reprywaty-

zacyjnych, a także ewentualnych cech 

szczególnych nieruchomości, które mogą 

ograniczać jej nabycie lub korzystanie 

z niej przez kupującego, np. objęcie nieru-

chomości formą ochrony archeologicznej 

lub określoną formą ochrony przyrody, 

wpis do rejestru lub ewidencji zabytków, 

lokalizacja nieruchomości w specjalnej 

strefie ekonomicznej lub strefie rewitali-

zacji, wpis do rejestru szkód w środowi-

sku itd.,

   umowy zawarte w stosunku do nieru-

chomości (w tym umowy najmu i dzier-

żawy pozwalające osobom trzecim  

na korzystanie z nieruchomości z wyłą-

czeniem właściciela),

   publicznie dostępne informa-

cje udostępnione w systemach 

informacji przestrzennej.

KSIĘGA WIECZYSTA
Księga wieczysta to rejestr publiczny dostępny również w formie elektro-
nicznej, który przedstawia stan prawny nieruchomości. Dla każdej nieru-
chomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą (która może obejmować 
kilka działek). Księgi wieczyste są jawne. Praktyczną konsekwencją tej 
zasady jest brak możliwości zasłaniania się przez kupującego nieznajomo-
ścią wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej 
wzmiankę. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece 
(dalej: u.k.w.h.) wprowadza dwa domniemania, które umożliwiają speł-
nienie podstawowego celu ksiąg wieczystych – zapewnienia bezpieczeń-
stwa oraz ułatwienia obrotu nieruchomościami. Zgodnie z art. 3 u.k.w.h. 
domniemywa się, że:

1)   prawo jawne z księgi wieczystej  

jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym;

2)   prawo wykreślone nie istnieje.

CO ZROBIĆ, GDY MIMO POWYŻSZYCH DOMNIEMAŃ 
WYSTĄPIĄ ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY STANEM PRAWNYM 
NIERUCHOMOŚCI UJAWNIONYM W KSIĘDZE WIECZYSTEJ 
A RZECZYWISTYM STANEM PRAWNYM?
Dla takich sytuacji ustawodawca przewidział instytucję rękojmi wiary 

publicznej ksiąg wieczystych. Zgodnie z art. 5 u.k.w.h. w razie niezgod-
ności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze 
wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga 
na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według 
treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe. Od tej ogólnej 
zasady istnieje jednak dość dużo wyjątków, ze względu na które przepro-
wadza się badania prawne nieruchomości. 

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie chroni rozporządzeń 

nieodpłatnych albo dokonanych na rzecz nabywcy działającego 

w złej wierze, czyli nabywcy, który wie, że treść księgi wieczystej jest 
niezgodna z rzeczywistym stanem prawnym, albo z łatwością mógł 
się o tym dowiedzieć. Wszelkie wzmianki i ostrzeżenia o toczących 
się postępowaniach wpisane w księdze wieczystej również uchylają 
rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych. Rękojmia nie działa 
także względem wpisów w dziale I-O, które obejmują informacje 
o powierzchni, położeniu i przeznaczeniu nieruchomości a w przy-
padku księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej 
lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – informację 
w zakresie liczby i rodzaju pomieszczeń (patrz niżej). Co więcej, 
art. 7 u.k.w.h. zawiera zamknięty katalog praw szczególnie uprzywile-
jowanych, w stosunku do których rękojmia wiary publicznej ksiąg wie-
czystych także nie działa, tj.: prawa obciążające nieruchomość z mocy 
ustawy (niezależnie od wpisu), w tym m.in. hipoteka ustawowa, prawo 
dożywocia, służebności ustanowione na podstawie decyzji właści-
wego organu administracji państwowej, służebności drogi koniecznej 
albo ustanowione w związku z przekroczeniem granicy przy wznosze-
niu budynku lub innego urządzenia oraz służebności przesyłu.

STAN PRAWNY
NIERUCHOMOŚCI

CO I JAK ZWERYFIKOWAĆ?

IWONA ROKSELA-MIELNIK
radca prawny, Kancelaria WKB Wierciński, 
Kwieciński, Baehr sp. k. 

JOANNA DZIENISZEWSKA
aplikant radcowski, Kancelaria WKB Wierciński, 
Kwieciński, Baehr sp. k. 

Badanie prawne due diligence 
nieruchomości stanowi jeden 
z etapów procesu przed transakcją 
nabycia nieruchomości. 
Warto przeprowadzić taką analizę, 
aby mieć pewność, że nabywana 
nieruchomość jest wolna 
od wad prawnych. 

Kupujący (a w niektórych przypadkach także 

sprzedający) i jego doradcy weryfikują stan 

prawny nieruchomości w celu sprawdzenia 

potencjalnych ryzyk związanych z jej nabyciem 

i określają możliwe rozwiązania poszczegól-

nych napotkanych problemów danego obiektu. 

To, co zostanie zidentyfikowane podczas badania 

prawnego, może mieć wpływ na decyzję bizne-

sową kupującego co do nabycia nieruchomości 

albo przynajmniej na wysokość ceny.

Proces due diligence nie jest w żaden sposób sforma-
lizowany. To zakres analizy podyktowany rozmiarem 
zabudowy, oczekiwaniami kupującego w związku 
z transakcją czy wreszcie celem przyszłej inwestycji, 
który wyznaczony jest przez zlecającego. 
W przypadku due diligence nieruchomości przedmio-
tem analizy są przede wszystkim kwestie związane z: 

   tytułem prawnym do nieruchomości, 

w tym prawidłowością jego nabycia przez 

obecnego sprzedającego, 

   potencjalnie istniejącymi ograniczeniami 

w nabywaniu i korzystaniu z nieruchomości 

przez kupującego, 

   obciążeniami ustanowionymi na nieruchomości, 

   prawidłowością procesu budowlanego prowa-

dzonego lub planowanego do przeprowadzenia 

na nieruchomości, 

   przeznaczeniem nieruchomości 

i zagospodarowaniem przestrzennym. 

Weryfikacja części wskazanych kwestii jest możliwa 
na podstawie publicznie dostępnych danych, jednak 
szczegółowa analiza na ogół wymaga udostępnienia 
określonych dokumentów przez sprzedającego, dla-
tego badanie prawne nieruchomości będzie zawsze 
wymagać jego aktywności. 
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EWIDENCJA GRUNTÓW,
BUDYNKÓW I LOKALI
(KATASTER NIERUCHOMOŚCI)

JAKIE DANE UWZGLĘDNIA EWIDENCJA
GRUNTÓW, BUDYNKÓW I LOKALI
ORAZ NA CO ZWRACAĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ? 
Ewidencja obejmuje informacje dotyczące:

   położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych 

oraz ich klas bonitacyjnych gruntów, jak również oznaczenia 

ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały zało-

żone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty,

   położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych 

technicznych budynków,

   położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej lokali.

Dane ujawnione w ewidencji gruntów mają szczególne znaczenie 
w kontekście możliwości potwierdzenia ewentualnych ograniczeń 
w nabywaniu i korzystaniu z nieruchomości, w tym w szczególności 
nieruchomości drogowych (które mogą stanowić drogę publiczną 
wyłączoną z obrotu), rolnych lub leśnych (których przenoszenie jest 
ograniczone ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz ustawą 
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, a ewen-
tualny proces budowlany na tychże nieruchomościach może wyma-
gać spełnienia warunków z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochro-
nie gruntów rolnych i leśnych). 

W przypadku lokali dzięki rejestrowi możemy potwierdzić, czy dany 
lokal jest użytkowy, czy mieszkalny i czy w przyszłości będzie wy-
magał zmiany sposobu korzystania (np. lokal kupowany jest na cele 
użytkowe, podczas gdy w rejestrze figuruje jako mieszkalny).

SYSTEMY INFORMACJI
PRZESTRZENNEJ (SIP)
Systemy informacji przestrzennej (np. Geoportal) to systemy mające 
na celu gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzen-
nych. SIP są bardzo pomocnym narzędziem do ustalania podsta-
wowych danych nieruchomości. Systemy te są ogólnodostępne. 
Aby z nich sprawnie korzystać, wystarczy znać adres bądź numer lub 
identyfikator działki.

JAKIE INFORMACJE SĄ UDOSTĘPNIANE W SIP?
Systemy informacji przestrzennej ujawniają lokalizacje adresów, 
przebieg ulic, podstawowe informacje z ewidencji gruntów i budyn-
ków (działki, budynki), informacje o podziemnym uzbrojeniu terenu, 
podstawowe informacje związane z miejscowymi planami zago-
spodarowania przestrzennego, mapy topograficzne i inne, aktualne 
ortofotomapy (zdjęcia lotnicze), punkty osnowy geodezyjnej, rzeźbę 
terenu, nazwy geograficzne. Udostępnione są także informacje 
przestrzenne z instytucji, takich jak m.in.: Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad czy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

Powyższe dane mogą mieć znaczenie w szczególności w przypad-
ku nieruchomości gruntowych, dla których możemy sprawdzić, 
czy nieruchomość znajduje się na terenie ochrony przyrody, terenie 
powodziowym, czy np. na terenie przeznaczonym w przyszłości 
pod budowę drogi publicznej. Istotne jest jednak, że dane w SIP nie są 
wiążące, a ich potwierdzenie w ramach badania prawnego nieru-
chomości uzyskuje się poprzez skierowanie do właściwych organów 
administracyjnych i urzędów odpowiednich wniosków o wydanie 
zaświadczeń (m.in. zaświadczeń o przeznaczeniu w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego, położeniu nieruchomości 
w strefie rewitalizacji lub Specjalnej Strefie Rewitalizacji, dostę-
pie nieruchomości do drogi publicznej) lub informacji publicznej 
(w szczególności dotyczącej objęcia nieruchomością formą ochrony 
konserwatorskiej). Warto zwrócić uwagę, że w przypadku ubiega-
nia się o wydanie urzędowego zaświadczenia należy uiścić opłatę 
w wysokości 17 zł. Udzielenie przez organ informacji w trybie ustawy 
o dostępie do informacji publicznej następuje natomiast nieodpłatnie.

>

CO TO JEST?
Jest to system informacyjny zapewniający gromadzenie, 
aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, 
informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach 
oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących 
nimi. Prowadzony jest przez starostów lub prezydentów 
miast na prawach powiatu. Dane w ewidencji w założeniu 
odzwierciedlają stan faktyczny nieruchomości i stanowią 
podstawę oznaczania nieruchomości w księgach wieczy-
stych. Dlatego w przypadku niezgodności pomiędzy działem 
I-O księgi wieczystej z danymi ujawnionymi w katastrze nieru-
chomości decydujące znaczenie mają te dane katastru. 

NA CO W SZCZEGÓLNOŚCI ZWRACAĆ UWAGĘ, 
BADAJĄC KSIĘGĘ WIECZYSTĄ?
W pierwszej kolejności, należy przede wszystkim zidentyfikować:

   wzmianki i ostrzeżenia, które uchylają rękojmię 
wiary publicznej księgi wieczystej;

   dane identyfikującego poprzedniego właściciela nieruchomo-
ści – w przypadku nabywania niezabudowanej nieruchomości 
nabytej uprzednio od Skarbu Państwa lub jednostki samorzą-
du terytorialnego zastosowanie znajduje ustawowe prawo 
pierwokupu gminy, które wymaga przeprowadzenia transakcji 
w drodze dwuetapowej procedury (zawarcie umowy prze-
noszącej własność jest poprzedzone zawarciem warunkowej 
umowy sprzedaży nieruchomości – umowy pod warunkiem 
niewykonania prawa pierwokupu przez gminę);

   wpis nieruchomości do rejestru zabytków lub jej przeznaczenie 
na cele publiczne – w przypadku ujawnienia którejkolwiek 
ze wskazanych okoliczności ponownie zastosowanie może 
znaleźć ustawowe prawo pierwokupu gminy;

   cel użytkowania wieczystego – korzystanie z nieruchomości niezgod-
nie z ustanowionym celem stanowi podstawę do rozwiązania umowy 
o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste; trzeba jednak pamiętać, 
że cel użytkowania wieczystego wpisany w księdze wieczystej może 
nie być określony prawidłowo, dlatego w tym przypadku należy zwe-
ryfikować postanowienia umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste 
lub decyzji ustanawiającej to prawo;

   zakres obciążeń ustanowionych na nieruchomości w kontekście 
potencjalnych ograniczeń dla planowanej transakcji;

   akta księgi wieczystej – z uwagi na postępującą profesjonaliza-
cję rynku nieruchomości obecnie standardem na rynku staje się 
badanie akt księgi wieczystej przez nabywców nieruchomości, 
w tym również przez osoby fizyczne; w celu weryfikacji akt księgi 
wieczystej prowadzonych przez właściwy sąd rejonowy niezbęd-
ne jest posiadanie odpowiedniego pełnomocnictwa od sprzedają-
cego (właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości).

JAKIE INFORMACJE MOŻNA ZNALEŹĆ  
W TREŚCI KSIĘGI WIECZYSTEJ?
Księga wieczysta zawiera cztery działy: 

Dział I – oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw 

związanych z jej własnością – który dzieli się na:

   dział I-O – „Oznaczenie nieruchomości”, wskazujący poło-
żenie, oznaczenie nieruchomości (np. działka ewidencyjna, 
lokal), jej obszar, a w przypadku księgi wieczystej prowadzonej 
dla lokalu również liczbę i rodzaj pomieszczeń, ich przeznacze-
nie oraz powierzchnię użytkową. Informacje te stanowią dane 
faktyczne o charakterze geodezyjno-kartograficznym i nie 
tworzą stanu prawnego nieruchomości (wpisy w tym dziale 
nie są objęte domniemaniem prawdziwości ani rękojmią);

   dział I-Sp – „Spis praw związanych z własnością”, wska-
zujący prawa związane z daną nieruchomością, jako prawa 
przysługujące każdoczesnemu właścicielowi tejże nierucho-
mości (np. służebności, które może wykonywać właściciel 
nieruchomości na innych, sąsiednich nieruchomościach).

Dział II – własność oraz użytkowanie wieczyste – który wska-
zuje osoby właściciela lub użytkownika wieczystego (przy czym 
w przypadku użytkowania wieczystego wskazany jest zarówno 
właściciel nieruchomości, tj. Skarb Państwa lub właściwa jed-
nostka samorządu terytorialnego, jak i użytkownik wieczysty 
(będący jednocześnie właścicielem budynku).

Dział III – prawa, roszczenia i ograniczenia, który obejmuje 
wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem 
hipotek (np. służebności obciążające nieruchomość), wpisy 
ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością (np. prawo 
pierwokupu, zakaz zbywania nieruchomości), wpisy innych 
praw i roszczeń (np. prawo najmu, prawo dzierżawy, roszczenie 
z umowy przedwstępnej).

Dział IV – hipoteki, w którym wpisane są wszystkie hipo-
teki obciążające nieruchomość – często zabezpieczające 
kredyty sprzedającego na finansowanie zakupu nierucho-
mości lub hipoteki przymusowe (wynikające z prowadzonej 
egzekucji z nieruchomości).
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DOKUMENTY PLANISTYCZNE
JAKIE WYRÓŻNIAMY I DLACZEGO?
Dokumenty planistyczne potwierdzają przeznaczenie nieruchomo-
ści, czyli cel, któremu dana nieruchomość ma służyć (a więc de facto 
dopuszczalny sposób jej zabudowy). 

Wśród dokumentów planistycznych wyróżniamy przede wszystkim 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Jest 
to podstawowy instrument prawny kształtowania przestrzennego, 
który stanowi akt prawa miejscowego uchwalany przez radę gminy, 
na terenie której położna jest nieruchomość. To plan miejscowy określa 
wiążąco, czy nieruchomość jest przeznaczana np. na cele mieszkaniowe, 
usługowe, czy przemysłowe. W planie znajdziemy także dopuszczalne 
parametry zabudowy, nieprzekraczalne i maksymalne linie zabudowy, 
wskazania w zakresie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej itp. 

Innym aktem planistycznym, którego uchwalenie poprzedza uchwalenie 
miejscowego planu, jest studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego. Jest to akt wewnętrznie obowiązujący 
w gminie (studium nie jest aktem prawa miejscowego), który uchwalany 
jest przez radę gminy w celu określenia polityki przestrzennej gminy, 
w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Studium 
zawiera ustalenia bardziej ogólne niż plan miejscowy. Należy jednak 
pamiętać, że każdy plan miejscowy powinien być zgodny z obowiązu-
jącym studium, dlatego ono także powinno być przedmiotem badania 
w ramach badania prawnego nieruchomości.
W przypadku braku uchwalenia miejscowego planu na terenie danej 
gminy przeznaczenie nieruchomości (sposób jej wykorzystania) 
może być determinowane decyzjami o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu, tj.:

   decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego, która dotyczy 
inwestycji celu publicznego, lub 

   decyzją o warunkach zabudowy, wydawaną dla wszelkich innych 
inwestycji (niepublicznych).  

Istotne jest, aby w ramach badania prawnego weryfikować wszelkie 
decyzje tego typu wydane dla nieruchomości, gdyż mogą one deter-
minować przyszłą jej zabudowę, warunki techniczne lub dodatkowe 
obowiązki inwestora. 

DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Z ISTNIEJĄCĄ LUB PRZYSZŁĄ
ZABUDOWĄ
W badaniu due dilligence uwzględnia się dokumenty związane 
z istniejącą zabudową nieruchomości i procesem budowlanym 
(jeżeli był lub jest dla danej inwestycji prowadzony). 

Wśród dokumentów podlegających badaniu powinno się 
w szczególności uwzględnić decyzje o uwarunkowaniach środo-
wiskowych dla danej inwestycji, decyzje o warunkach zabudowy, 
pozwolenia na budowę, dzienniki budowy, zamienne pozwole-
nia na budowę, pozwolenia na użytkowanie czy wreszcie książki 
obiektów budowlanych. 

Nie można pominąć również kwestii umów zawartych w celu 
realizacji konkretnej inwestycji, w szczególności umów z projek-
tantem obiektu czy umów z wykonawcą (generalnym wykonawcą). 
Istotne jest, aby potwierdzić, że nabywając nieruchomość, możemy 
zapewnić równoległe przeniesienie praw autorskich do projektu 
budowlanego, i upewnić się, że rozliczenia z wykonawcami 
zostały zakończone.  

POZOSTAŁE KWESTIE
Poza wyżej wymienionymi aspektami jest szereg innych, 
na które przy przeprowadzaniu badania due diligence należy 
zwrócić uwagę, jak np. aspekty środowiskowe, dostęp nieru-
chomości do drogi publicznej, dostęp do mediów, wysokość 
opłat z tytułu użytkowania wieczystego, podatek od nierucho-
mości. Chociaż nie dotyczą one kwestii tak elementarnych jak 
tytuł prawny do nieruchomości, mogą mieć ogromny wpływ 
na możliwość funkcjonowania inwestycji zgodnie z zamie-
rzeniem nabywcy, rozliczenia ze sprzedającym lub też samą 
możliwość przeprowadzenia transakcji. Dla przykładu: nieru-
chomość, która nie ma dostępu do drogi publicznej, nie może 
być przedmiotem sprzedaży.

Na zakończenie warto dodać, że nie tylko aspekty prawne nieruchomości podlegają badaniu. Dla nieruchomości gruntowych 

i budynkowych przeprowadza się bardzo często badania techniczne lub środowiskowe. W przypadku obiektów komercyjnych 

(jak centra handlowe, biura czy magazyny) dodatkowo przeprowadza się badanie finansowe z punktu widzenia prawidłowości 

prowadzonej w tych obiektach działalności (w tym głównie rozliczeń z najemcami i dostawcami mediów).

Zakres badania uzależniony jest ostatecznie od rodzaju i poziomu skomplikowania danej nieruchomości. Praktyka rynku pokazuje 

jednak, że nawet w przypadku najmniejszych obiektów i nieruchomości nasz rynek profesjonalizuje się i badanie prawne (choćby 

w minimalnym zakresie) staje się standardem. 
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PRECYZYJNA LOKALIZACJA
Co, tak szeroki scenariusz poszukiwań, oznacza dla osób prezentujących swoje nieruchomości w Otodom? Warto wziąć pod uwagę to, w jaki 
sposób znajdują oferty osoby szukające swoich wymarzonych domów lub mieszkań. Istnieje jedna, najważniejsza podpowiedź dla publikują-
cych ogłoszenia domu lub mieszkania w internecie: opisz swoją nieruchomość możliwie najbardziej precyzyjnie!

Dotyczy to szczególnie lokalizacji. Analizując sposób wyszukiwania osób przeglądających nieruchomości, widzimy, że zdecydowana większość 
poszukujących wpisuje w wyszukiwarce wyłącznie miasto, bez określenia dzielnicy czy ulicy, np.: 

Drugim najczęściej stosowanym sposobem określania lokalizacji jest wyszukiwanie na poziomie dzielnicy w mieście, np.:

Oczywiste jest, że z wyszukiwania w konkretnych dzielnicach korzystają jedynie mieszkańcy dużych miast z jasnym podziałem administracyj-
nym. Ten sposób znajdowania ofert może być stosowany zwłaszcza przez osoby od dłuższego czasu mieszkające w danym mieście i wiedzące, 
które dzielnice są najbardziej warte zainteresowania.

JAK OPISAĆ LOKALIZACJĘ  
PODCZAS DODAWANIA OGŁOSZENIA W OTODOM?
Nawet jeśli nie wszystkie pola są obowiązkowe, warto uzupełnić każde z kryteriów 

dotyczących lokalizacji: miasto, dzielnicę i ulicę. Jeśli wpiszesz wyłącznie miasto, 
w którym znajduje się nieruchomość, użytkownicy ograniczający swoje poszukiwania 
do dzielnicy (np. wpisujący w wyszukiwarkę „Warszawa, Mokotów”) nie odnajdą tego 
ogłoszenia w wynikach wyszukiwania. Wniosek jest prosty – jeżeli dodasz dzielnicę, 

ogłoszenie zobaczy większa liczba osób poszukujących nieruchomości. 

Liczby mówią same za siebie. Przyjrzeliśmy się ok. 10 tys. ogłoszeń dostępnych 
w Poznaniu. Okazuje się, że ogłoszenia z uzupełnioną dzielnicą pojawiają się w wyni-
kach wyszukiwania 15 razy częściej niż te bez podanej dzielnicy. Co naturalne w tych 
okolicznościach – te same ogłoszenia z uzupełnioną dzielnicą dostają również niemal 
5 raz więcej zapytań od osób poszukujących nieruchomości. To oznacza, że uzupeł-
nienie dzielnicy pozwala dotrzeć do dużo większej liczby osób zainteresowanych 
twoją nieruchomością. 

Kompletna i dokładna lokalizacja, w połączeniu z chwytliwym tytułem 

i dobrymi zdjęciami, to najlepszy sposób na przyciągnięcie uwagi poszukują-

cych. Jeżeli zadbasz o wymienione szczegóły, będziesz mieć dużo większe szanse 
na szybką finalizację transakcji.

Typ nieruchomości Lokalizacje NOWOŚĆ! Teraz możesz szukać w kilku lokalizacjach jednocześnie.

mieszkania na sprzedaż + 0 km      wybierz z listy lub wpisz miejscowość, dzielnicę lub ulicę

Poznań, wielkopolskie

Pokaż
5399 wyniki

Typ nieruchomości Lokalizacje NOWOŚĆ! Teraz możesz szukać w kilku lokalizacjach jednocześnie.

mieszkania na sprzedaż + 0 km      wybierz z listy lub wpisz miejscowość, dzielnicę lub ulicę

Mokotów, Warszawa, mazowieckie

Pokaż
3105 wyniki

KATARZYNA KATONA
Customer Service Manager Otodom

Wybór domu lub mieszkania to jedno 
z najważniejszych wydarzeń w życiu 
każdego z nas. Szukając nieruchomości, 
staramy się znaleźć idealne dla nas 
miejsce, które spełnia wcześniej 
zakładane kryteria. Co bierzemy 
pod uwagę i jakie są nasze priorytety? 

WYBIERAJĄC NIERUCHOMOŚĆ, KAŻDY Z NAS SUGERUJE SIĘ CZYMŚ INNYM,  
ALE JEŻELI PRZYJRZYMY SIĘ BLIŻEJ TEMU PROCESOWI, OKAŻE SIĘ, ŻE KLUCZOWE SĄ:

Typ transakcji  
i nieruchomości

W przypadku każdego z tych kryteriów moglibyśmy mnożyć scenariusze poszukiwań – niektórzy wyznaczają cenę maksymalną 
nieruchomości, inni skupiają się na znalezieniu nieruchomości w wymarzonym miejscu, a dla pozostałych kluczowe będzie, 

aby mieszkanie było nowe i by mogli je urządzić tak, jak sobie wymarzyli.

Lokalizacja Cena Powierzchnia 
lub liczba pokoi

5 razy więcej 
zapytań od osób 
poszukujących 
nieruchomości

Uzupełnienie 
oferty 
o dzielnicę to:

15 razy częstsze
pojawienie się jej 
w wyszukiwaniach

PRECYZYJNA LOKALIZACJA
= WYŻSZA SKUTECZNOŚĆ

74 75

agent nieruchomości  |  agent nieruchomości  |  

dział jakości || dział jakościKATARZYNA KATONA



POCZYTAJ

KOBIETA NIEZALEŻNA
Kamila Rowińska

Wydawnictwo: Rowińska 

Business Coaching

O niezależności marzą tysiące 
kobiet, jednak nie każda wie, 
jakie działania podjąć, lub nie 
ma wystarczającej motywacji, 
aby osiągnąć cel. Książka Kamili 
Rowińskiej to szereg wskazówek 
do zastosowania w codziennym 
życiu od zaraz, aby przybliżyć 
się do osiągnięcia niezależno-
ści. Autorka stara się również 
odpowiedzieć na ważne pytania, 
z którymi często spotykała 
się podczas organizowanych 
spotkań i warsztatów dla kobiet. 
Jak pogodzić role mamy, żony 
i bizneswoman? W jaki sposób 
zarządzać budżetem domowym? 
Co zmienić w komunikacji, 
żeby być lepiej traktowaną? 
Jak skutecznie zadbać o swoje 
kompetencje i jeszcze lepiej 
zarządzać czasem?
Książka pomogła wielu kobietom 
uwierzyć w swoje możliwości, 
zmienić paradygmat myślenia 
o finansach, otworzyć swój 
biznes, a nawet napisać własną 
książkę. Teraz doczekała się dru-
giego wydania, w którym na 300 
stronach czytelnik znajdzie ćwi-
czenia warsztatowe, wywiady 
z kobietami, które bardzo mocno 
postawiły na swoją mentalną 
i finansową niezależność.

ZŁOTA STRATEGIA 
MARKI. DROGA DO 
PRZEWAGI RYNKOWEJ 
I WYŻSZYCH ZYSKÓW
Jarek Szczepański

Wydawnictwo Onepress

Strategia jest dziś w modzie, jed-
nak nadal uważa się ją za zawiłe 
i trudne zagadnienie. Czy słusz-
nie? Okazuje się, że to — wbrew 
pozorom — prosta sprawa. 
Skomplikowaną czynią ją jedynie 
teoretyczne rozważania. Autor 
radzi odejść od teorii i skupić się 
na realiach. Obiecuje przeka-
zanie prostej i niezawodnej 
metody projektowania strategii 
na każdym poziomie organizacji 
biznesowej: dla marki, firmy 
i rynku. Zawartą tu wiedzę 
popierają dziesiątki przykładów 
wprost z życia. Dowiemy się 
z nich, jak najlepsi rozwiązywali 
strategiczne problemy i budo-
wali swoją przewagę rynkową. 
Przeczytamy, jakie wskazówki 
i praktyczne narzędzia są przy-
datne w pracy managera. Autor 
wie, że każdy potrzebuje dobrej 
strategii i każdy jest w stanie ją 
stworzyć. Trzeba tylko poznać 
reguły gry, a te są opisane w pre-
zentowanym tu poradniku.

SZEF, KTÓRY MYŚLI, 
BO WARTO I SIĘ OPŁACA
Andrzej Jeznach

Wydawnictwo Onepress

Turkusowe zarządzanie stało 
się na tyle modnym tematem, 
że chyba każdy już o nim 
słyszał. Autor książki, będąc 
od ponad 25 lat przedsiębior-
cą mającym doświadczenie 
w tzw. turkusowym zarządza-
niu, przekonuje, że podstawa 
zarządzania XXI w. 
to przede wszystkim rzetelne, 
refleksyjne myślenie.
Sposób zarządzania wpły-
wa na wyniki i efektywność 
pracy, ale też na jakość życia 
pracowników i ich szefów. 
Złe przywództwo lub jego brak 
demotywuje i prowadzi do 
strat ekonomicznych. Na czym 
polega więc to dobre przy-
wództwo? Co cechuje efek-
tywne zarządzanie? Czy takie 
pojęcia, jak zaufanie, szacunek 
lub sprawiedliwość, pasują 
do skrzynki z narzędziami 
skutecznego managera? 
Odpowiedzi na te i inne 
pytania zostały poparte 
konkretnymi przykładami 
z codziennej praktyki.

PRZEBIJ SIĘ!
Gary Vaynerchuk

Wydawnictwo OSMpower

To obowiązkowa pozycja 
dla każdego, kto poszukuje 
inspirujących, a przede wszyst-
kim skutecznych pomysłów 
na budowę swoje marki. Autor 
przedstawia ogromną rolę 
personal brandingu i udowadnia, 
że nie potrzeba wyszukanych 
narzędzi, by skutecznie budo-
wać swoją rozpoznawalność 
w branży. Gary omawia dokład-
nie każdą z istotnych dzisiaj 
platform social mediowych. 
Robi to tak, żeby każdy — 
niezależnie od tego, czy jest 
hydraulikiem, czy profesjonal-
nym sportowcem — wiedział, 
jakich mediów społecznościo-
wych i narzędzi internetowych 
użyć, aby rozwinąć markę 
osobistą i produkt. 
Znajdziesz tu również niezwy-
kłe historie i case studies ludzi, 
którzy kilka lat temu zaufali 
Gary’emu i podążali za jego 
wskazówkami. Sekretem ich 
sukcesu (i w pewnym stopniu 
też Gary’ego jako ich mentora) 
było właściwe zrozumienie 
i wykorzystanie istniejących 
już platform social mediowych 
do promocji swoich marek. 
Każdy z nich włożył w to dużo 
pracy, wyprzedzając tym 
samym niczego nieświadomą 
konkurencję. 

76

agent nieruchomości  |  

| chillout




