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Segítünk a fontos dolgokra fókuszálni
Egy tanácsadónak, irodának rengeteg olyan dologgal kell foglalkoznia, ami
automatizálható lenne. Íme néhány olyan tevékenység, amely elveszi az
időt a tanácsadó legfontosabb teendőjétől, az értékesítéstől:
• magánhirdetők felkutatása az összes portálról, óránként
• kikeresni, hogy kivel érdemes egyáltalán beszélni,
aki nem adta már be 15 hálózathoz az ingatlant
• hideghívások kezelése
• ártörés, azaz annak rendszeres ellenőrzése, hogy az ingatlanunkat
a tulaj időközben nem adta-e be máshova olcsóbban
• a környék árait meghatározó trendek és a környező irodák
teljesítményének nyomon követése

A Realmonitor ezekre a feladatokra automatizált megoldást
nyújt, hogy a tanácsadó az értékesítésre fókuszálhasson.

A Realmonitor moduljai
1. Magánhirdetői lista
A Realmonitor a nagy országos ingatlanhirdetési oldalakról és több tucat
kisebb oldalról egy közös listába gyűjti ki számunkra az általunk megadott
feltételeknek megfelelő magánhirdetéseket.
2. Országos hirdetésﬁgyelő
A fenti oldalak folyamatos ﬁgyelésével a Realmonitor azonnal jelzi a mobilunkon,
ha új magánhirdető jelenik meg a piacon, így elsőként léphetünk kapcsolatba
a tulajdonossal.
3. Jutalékriasztás a több eladásért
Az ingatlankeresők jelentős időt fordítanak a hirdetések böngészésére a neten.
Legtöbbször a keresés részét képezi az is, hogy a kiválasztott ingatlant több
ingatlanhálózat kínálatában is felkutatják, hogy megtalálják a legjobb ajánlato
tot - és azt a hirdetőt hívják, aki a legjobb áron hirdeti az ingatlant. Előfordulhat,
hogy a nálunk meghirdetett ingatlanra idővel a tulajdonos megállapodik egy
konkurens irodával alacsonyabb hirdetési árban. A Realmonitor azonnal jelzi,
ha ilyen történik.
4. Hideghívó modul a telefonhívások követésére
A Realmonitor segít a hatékony hideghívásokban, azok adminisztrálásában és
az ügyféltörténet pontos rögzítésében.
5. Konkurencia statisztika saját teljesítményünk értelmezéséhez
A Realmonitor heti összefoglalót készít a környező irodák teljesítményéről,
az új behozatalok számairól. Ez azért fontos, mert segít értelmezni saját tanácsadóink teljesítményét. Ha az iroda egy adott hónapban 12 új ingatlant
hozott be, az sok vagy kevés? Ha ugyanebben az időben a hasonló méretű
környező irodák átlaga 4, akkor sok, ha 24, akkor kevés.
6. Facebook lista
M a már egyre több tulajdonos elsősorban a Facebookon hirdeti meg az
ingatlanát. A legtöbb ilyen ingatlan és tulajdonosa meg sem jelenik a hagyományos ingatlanos oldalakon. A Realmonitor Facebook listája láthatóvá és
kereshetővé teszi számodra őket is.

A Realmonitort ma már minden jelentősebb hazai hálózat és
több ezer ingatlanos használja.

