
 

 

 Realmonitor modulok és árak  
 
 

……….…….. REALMONITOR ALAPCSOMAG ……………… 
 
Leírás 

● Magánhirdetői lista: A COM, Jófogás, Bazár, Tájoló, OtthonTérkép, Maxapró, Startapró, 
Vatera, ingatlannet, koltozzbe.hu, startlak.hu, alberlet.hu oldalakon lévő tulajdonosi 
hirdetések között lehet keresni tetszőleges szűrési feltételek szerint. Azt is megmutatja, 
hogy az egyes ingatlanokat hányan hirdetik már. 
 

● Jutalékriasztás: Jelzi, ha valamelyik ingatlanunk megjelenik egy másik ingatlanos 
portfóliójában a miénknél alacsonyabb árral, vagy egy kizárólagos ingatlanunkat a 
tulajdonos máshova is beadta a tudtunk nélkül. Az így veszélyeztetett tranzakciók listáját 
hetente egyszer emailben is kiküldjük. 
 

● Konkurencia statisztika: Minden hétfőn emailben érkező táblázat, amely megmutatja, 
hogy az országban az egyes ingatlanirodák, hálózatok hány új megbízást kötöttek az 
elmúlt héten. Így kontextusba helyezi a saját irodánk teljesítményét. 
 

● Hideghívó: Lehetővé teszi a hideghívások eredményeinek központi rögzítését és 
kiértékelését. A híváseredmények megjelennek a Magánhirdetői listában is, így a 
tanácsadók fogják látni, hogy kiket érdemes vagy nem érdemes hívni (mert pl. már elkelt 
az ingatlan). A hívásokról hetente összesítést küldünk emailben. 
 

● Játék modul: Szakpszichológusok által kifejlesztett, kognitív képességeket fejlesztő 
játékgyűjtemény. 

 
Nettó díj: 

● Ingatlanirodák részére: 12,500 Ft / hó (10 főig) 
● Egyéni ingatlanosok éves előfizetéssel vehetik igénybe: 25,000 Ft / teljes évre 
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……….…………………... HIRDETÉSFIGYELŐ …………………………...… 
 
Leírás 
A Hirdetésfigyelő azonnal értesítést küld emailben, ha a COM, Jófogás, Bazár, Tájoló, 
OtthonTérkép, Maxapró, Startapró, ingatlannet vagy az alberlet.hu bármelyikén egy új 
tulajdonos jelenik meg, így elsőként tudunk kapcsolatba lépni vele, amely sokszorosára növeli a 
kijutás esélyét. 
 
Nettó díj: 
Csak egyéni előfizetés formájában vehető igénybe: 

● 3 hónapra nettó 2,500 / hó 
● 6 hónapra nettó 2,000 / hó 
● 12 hónapra nettó 1,800 / hó 

 
 
……….………………….... FACEBOOK LISTA …………………………….... 
 
Leírás 
Ma már egyre több tulajdonos (jelenleg közel 14.000) a Facebookon hirdeti meg az ingatlanát. 
A Facebook lista több mint 700 Facebook csoport tulajdonosi hirdetéseit teszi kereshetővé, így 
segítségével olyan megbízókra tehetünk szert, akiket sem a COM-on, sem a Jófogáson, sem a 
Bazáron sem pedig más ingatlanhirdetői oldalon nem találnánk meg. 
 
Nettó díj: 
Csak egyéni előfizetés formájában vehető igénybe: 35,000 Ft / teljes évre 
 
 
 
……….……………………… REALGOMB ………………………………….... 
 
Leírás 
Több mint 4000 ingatlanos által használt ingyenes Chrome bővítmény, amely segítségével egy 
kattintással megtudhatod, hogy a képernyőn éppen megnyitott COM, Bazár, Jófogás 
hirdetésből az ingatlan bent van-e már a hálózatban, érdemes-e hívni a hirdetőt vagy nem. 
Továbbá egy kattintással kimásolja a hirdetésből a telefonszámot és az ingatlan adatait, hogy 
beilleszthessük a saját ügyviteli rendszerünkbe. 
 

Ingyenesen letölthető innen  
Használati útmutató: https://blog.realmonitor.hu/2017/11/06/realgomb-lepesrol-lepesre/ 

 
Nettó díj: Ingyenes 
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https://chrome.google.com/webstore/detail/realgomb/elmgkaljjdljiefagliifjhhhhaiodki?hl=hu
https://blog.realmonitor.hu/2017/11/06/realgomb-lepesrol-lepesre/

