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Otevíráte tento e-book a tak je docela pravděpodobné,
že se chystáte prodat nemovitost.
Možná také přemýšlíte, co udělat pro to, aby byl prodej úspěšný.
Jmenuji se Olga Jarošová,
jsem majitelkou realitní kanceláře REALITY MUZEJKA s.r.o.
a v oboru realit působím úspěšně více než 10 let.

S otázkou
Co je základem úspěšného prodeje?
se setkávám každý den.
Pokládají mi ji klienti, kteří se na mě obracejí jako na odborníka v oblasti realit.
Co udělat pro to,aby byl prodej co nejúspěšnější, zajímá samozřejmě i naše
makléře, kteří se mnou v průběhu prodeje jednotlivé případy konzultují.

Několik zásadních rad jsem v tomto e-booku sepsala i pro Vás.
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Myslíte si, že víte, co je základem úspěšného prodeje?
Možná víte, jaké věci budete k prodeji potřebovat.
Dočetli jste se to na internetu, slyšeli od známých, možná jste se sešli s některým
z mých kolegů - realitních makléřů.
Možná jste četli e-book podobný tomuto....
Takže víte, jaké doklady budete potřebovat. Jaké daně budete platit. Víte,
že potřebujete průkaz energetické náročnosti. Víte, jak probíhá jednání na
katastru
a co je to úschova kupní ceny...
A tak dále a tak dále. O prodeji nemovitosti máte mnoho informací.
A to je samozřejmě dobře. To Vám velmi chválím. Je dobré se na prodej
nemovitosti vybavit alespoň základními znalostmi problematiky. *
Snížíte tak riziko, že narazíte na podvodníka nebo že se v těch všech papírech
jednoduše ztratíte...

Pokud jste si už něco o prodeji nemovitosti zjišťovali,
tak asi sdílíte stejný názor jako já, tedy že:

Základem úspěšného prodeje je dobrá příprava!

Zní to logicky a každému je to jasné.
A přitom právě v tomto okamžiku
hodně prodávajících udělá zásadní chybu....

* Nezoufejte, jestli Vám některé informace chybí nebo Vám něco není jasné.
Obraťte se na mě, ráda s Vámi vše kolem prodeje proberu.
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Jak je to možné?? V čem prodávající tedy chybují??
Vysvětlím to trochu oklikou, na jednoduchém příkladě.
Představte si, že budete prodávat auto. Co uděláte jako první?
Samozřejmě, nejdříve ho na prodej připravíte.
Umyjete ho a naleštíte. Vyluxujete. Utřete prach z palubovky. Vystěhujete z kufru
všechny zbytečnosti. Rozvěsíte po autě stromečky s vůní.

Zkrátka:
Uděláte všechno proto,
aby auto vypadalo co nejlépe.
A myslíte si, že s nemovitostí je to jiné?

Samozřejmě, že ne. S nemovitostí je to úplně stejné.
Než ji začnete nabízet potencionálním kupujícím, musíte ji připravit tak,
aby v jejich očích vypadala co nejlépe.

Chyba je tedy v tom, že prodávající připraví na prodej
jen sám sebe po teoretické stránce.
Což je samo o sobě dobře, jak už jsme se shodli, ale:

Prodávající musí na prodej připravit také
prodávanou nemovitost!
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Zní to jednoduše?
No ano, samozřejmě,
ale více než 10 let praxe v realitách mě naučilo,
že to vůbec tak jednoduché není.
Každý z nás má jiné zvyky, jiný styl života. Stejně tak má každý jiné představy
o svém bydlení. Každý z nás má také jiný smysl pro pořádek.
Co jednomu vyhovuje, může být pro jiného nepředstavitelné.

Chybou prodávajících tedy většinou je, že se nedokáží podívat na svoji
nemovitost očima někoho jiného. Nebo že nedovolí nikomu jinému, aby se na
nemovitost podíval jinýma očima a řekl svůj názor.

Neudělejte stejnou chybu, nezávislý názor je totiž
pro úspěšný prodej velmi cenný.

Vašim pomocníkem může být přímo realitní makléř, který se o prodej Vaší
nemovitosti stará. Pokud žádného šikovného ve svém okolí neznáte, zavolejte
mi, ráda Vám pomohu.
Nebo poproste známého, kamaráda, kolegu z práce, aby se na Vaši nemovitost
podíval a řekl svůj názor. Je totiž docela klidně možné, že Vás upozorní na věci,
které Vy už prostě nevnímáte. Jednoduše proto, že je máte na očích každý den.

Je ale nutné ho poprosit, aby Vás nešetřil
a řekl zcela upřímně svoje postřehy.
Vy se současně musíte připravit i na to,že vše,
co uslyšíte, nemusí být pro Vaše uši zrovna příjemné...
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Ptejte se především na to, co se mu na nemovitosti nelíbí?
Důležité je dozvědět se konkrétní věci, třeba kapající kohoutek, odpadané
kachličky v koupelně nebo nepříjemný zápach linoucí se z odpadů.

Ptejte se, jak na něj celkově nemovitost působí?
Cítí se v ní příjemně?
Možná zjistíte, že na něj nepůsobí dobře příliš mnoho nábytku.
Možná mu nebudou příjemné zvolené barvy.
Také příliš mnoho doplňků může působit rušivě.

Snažte se zůstat v klidu a neberte si příliš osobně, co uslyšíte,
i když to asi nebude jednoduché.

Já Vám rozumím. Vy jste si svou nemovitost zařídili po svém.
Žijete v ní, někdy i dlouhá léta. Máte v ní vzpomínky na Vaše blízké.
Ano, to všechno je pravda.
A současně je to přesně to, co potencionálního kupujícího nezajímá.
Nezajímá?
Ano, nezajímá.
Protože kupující si představuje v nemovitosti sám sebe.
Sebe a svoji rodinu.

Proto je důležité, aby se v nemovitosti cítil příjemně. Aby na něho zbytečně
nepůsobily rušivé vlivy, které mohou vyvolat neodbytný pocit,
že tato nemovitost není pro něj a jeho rodinu ta pravá.
Zkrátka - aby ho nic nerušilo užít si tu
představu bydlení ve Vaší nemovitosti.
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A jak tedy na to?
Máte seznam věcí, které se Vašemu kamarádovi nebo makléři nelíbí.
No a co teď s tím?
Je potřeba se na to podívat samozřejmě reálně. Nikdo po Vás nechce,abyste
hned malovali celý byt nebo kupovali nový nábytek.

1. ZÁKLADEM JE VŽDY DŮKLADNÝ ÚKLID.
Když říkám důkladný, myslím opravdu důkladný.
Ať už se vrhnete do úklidu sami nebo ho svěříte úklidové firmě,
věnujte pozornost všem detailům.
Vydrhněte všechny spáry mezi kachličkami, odstraňte vodní kámen na bateriích,
plíseň kolem vany nebo usazeniny v záchodové míse.
Umyjte okna a vyperte záclony. Vymeťte pavučiny.
Utřete prach i tam,kde ho běžně neutíráte.
Najdete-li fleky na koberci nebo třeba sedačce, vyčistěte je.
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2. SOUČÁSTÍ ÚKLIDU BY MĚLO BÝT I ODSTRANĚNÍ VŠECH
NADBYTEČNÝCH NEBO RUŠIVÝCH VĚCÍ, NA KTERÉ VÁS
UPOZORNIL KAMARÁD NEBO MAKLÉŘ.
Máte pracovní desku kuchyňské linky zaskládanou nádobím,
různými spotřebiči, surovinami k vaření?
Uložte je do skříněk.

Máte v předsíni nebo za dveřmi vyskládané boty celé rodiny?
Ukliďte je do botníku.
Přetéká Vaše knihovna hromadami knih?
Uspořádejte ji a knihy, které už se do ní nevejdou, uložte jinam.
To stejné platí i o policích s dětskými hračkami nebo oblečení v šatně.
Uspořádejte věci na policích ve spíži nebo komoře.
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Někdo si rád vystavuje na poličkách různé předměty, suvenýry, fotky,
ale upřímně i zde platí, že více je někdy méně a věci čistě osobního charakteru
je lepší také odstranit.

3. VĚNUJTE POZORNOST OPOTŘEBENÍ NEMOVITOSTI.
Máte na zdi díry po hmoždinkách, protože tam dříve visely police?
Zasádrujte je a stěnu přemalujte.
Máte někde na stěně fleky od zatečení? Zamalujte je.
Namažte vrzající dveře, opravte uvolněné kliky u dveří,
panty u skříněk nebo kapající kohoutek.

Samozřejmě stejně jako v případě úklidu i zde můžete využít služeb odborníka.
Pro tyto drobné opravy je ideální tzv. hodinový manžel.
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4. PROBLÉMEM MŮŽE BÝT I PŘÍLIŠ MNOHO NÁBYTKU,
DÍKY NĚMUŽ VYPADAJÍ MÍSTNOSTI OPTICKY MENŠÍ.
Někdy stačí jen zvážit uspořádání nábytku.
Potencionální kupující určitě neocení, že se musí do kuchyně protahovat mezi
sedačkou a jídelním stolem.
Pokud některé přebývající kusy nábytku neplánujete po prodeji vzít s sebou,
zvažte, zda je ještě v bytě skutečně potřebujete.
Pokud ne, prodejte je, darujte nebo alespoň z bytu odstraňte.

5. CELKOVOU VIZÁŽ MŮŽETE DOLADIT DROBNOSTMI,
KTERÉ MOC NESTOJÍ, ALE MOHOU UDĚLAT
VELKOU PARÁDU.
Kupte novou rohožku před dveře, nový kobereček do koupelny
nebo třeba nový ubrus na stůl.
Příjemně působí vždy živé květiny, je jedno, jestli v květináči nebo řezané.
Samozřejmostí by měly být vonítka, která doladí celkovou atmosféru.
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6. NEZAPOMEŇTE NA VŠECHNY OSTATNÍ SOUČÁSTI
NEMOVITOSTI.
Patří-li k bytu sklep nebo komora, udělejte pořádek i tam.
Dejte pryč vše nepotřebné, věci uspořádejte, zameťte podlahu,
utřete prach a odstraňte pavučiny.
Prodáváte–li dům s garáží, sklepem nebo dílnou, platí to stejné.

Prodáváte-li dům, pravděpodobně k němu patří dvůr nebo zahrada a těm je
potřeba věnovat stejnou péči jako interiéru.
Posekejte trávník, zameťte dvůr. Odstraňte všechny nepotřebné věci,
staré nefunkční nářadí, nepoužitý stavební materiál.
Opravte pobořený plot nebo nefunkční branku. Sesbírejte popadané ovoce, odvezte
posekanou trávu nebo shrabané listí. Vyčistěte bazén, uspořádejte zahradní nábytek.

11 |

Váš makléř Olga Jarošová | T: 604 232 218 | E: jarosova@realitymuzejka.cz

6 kroků k úspěšnému prodeji

www.realitymuzejka.cz

Ano, je to jistě hodně práce,ale věřte nám, že se to vyplatí.
Ať už se do práce pustíte sami nebo obětujete řádově pár tisíc
a svěříte úklid nebo opravy odborníkům. *
Máte hotovo? Gratuluji!
Teď máte nemovitost připravenou k prodeji tak, aby bylo možné nafotit fotky,
které mají šanci oslovit potencionální kupující.
Pro ukázku jsem do tohoto e-booku vložila pár fotografií,
které jsme s kolegy nafotili v námi prodávaných nemovitostech.
Nemovitosti byly před nafocením důkladně připraveny
a je to na nich vidět, souhlasíte?

* Nevíte-li si rady, jak nemovitost správně připravit, co je nebo není třeba udělat,
ráda Vám pomohu, zavolejte mi nebo napište.
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Je ale důležité si uvědomit, že příprava nemovitosti
k prodeji není jednorázová záležitost
a focením to nekončí.
Je totiž velice jednoduché si to pokazit
a hodiny dřiny nebo investované peníze letí komínem....
Nevíte jak?

?
Nemovitost byla perfektně připravená
a na fotkách vypadá moc hezky.
Potencionálnímu kupujícímu se na fotkách líbí
a chce ji tedy vidět v reálu.
Radujete se, že máte z poloviny vyhráno.

Když se potencionálnímu kupujícímu líbí nemovitost na fotkách,
je velká pravděpodobnost, že se mu bude líbit i v reálu
a že se rozhodne pro její koupi.

A tady může nastat problém,
zvláště pokud v nemovitosti stále bydlíte.
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Co se tedy může stát? Zkuste si představit tuto situaci:
Potencionální kupující přijde na prohlídku a hned v předsíni
zakopne o boty válející se za dveřmi.
Na kuchyňské lince je roztahané použité nádobí.
V ložnici je neustlaná postel, v dětském pokoji se nedá projít přes hromady
hraček na podlaze.
V umyvadle v koupelně jsou zbytky zubní pasty a nad vanou visí prádlo.
A v celém bytě se line nevábná vůně z cigaret nebo vaření...

Zní to hrozně??
Ano, ale každý makléř Vám potvrdí,
že se s tímto už nejednou v praxi setkal.
Určitě Vám to potvrdí každý,
kdo někdy kupoval nemovitost a chodil po prohlídkách.

Tak jako připravíte nemovitost k prodeji a na nafocení,
musíte ji také připravit na prohlídku s potencionálním kupujícím.
Vím, že to může být dost náročné, zvláště u početnější rodiny.
Je ale bezpodmínečně nutné,
aby před každou prohlídkou bylo uklizeno a vyvětráno.

Jak to nejlépe udělat?
Je-li to možné, může třeba jeden dospělý vzít děti ven.
Obecně platí, že čím méně dalších osob je přítomno
při prohlídce v nemovitosti, tím méně rušivých
vlivů působí na potencionálního kupujícího.
Druhý dospělý tím získá před prohlídkou čas
na rychlý úklid a důkladné vyvětrání.
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Vím, že organizace prohlídek může být dost náročná.
Proto si promyslete důkladně dopředu, v jaký čas prohlídky nejlépe zvládnete.
Je třeba vzít v úvahu časový harmonogram celé rodiny.
Zamyslete se, kdy se vracejí děti ze školy a kdy se vracíte Vy z práce.
Vemte v úvahu pravidelné volnočasové aktivity jednotlivých členů rodiny.

Pokud musíte např. děti vozit na kroužky, je třeba počítat s časovou
rezervou na cestu, abyste prohlídku bez problémů zvládli
– nejenom se dostavili včas na začátek prohlídky, ale netlačili
ani na její ukončení, protože potencionálnímu kupujícímu
je potřeba dát dostatek času.

To stejné platí také, pokud organizujete více prohlídek po sobě.
Promyslete si, kolik času na jednu prohlídku potřebujete
resp. kolik času bude potřebovat potencionální kupující,
aby si Vaši nemovitost mohl důkladně prohlédnout.

A vezměte v potaz také to, že třeba někdo přijde později
a naopak někdo se dostaví na prohlídku o něco dříve...

Provázet potencionální kupující v časové tísni
a ve stresu není úplně ideální....
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Pokud svěříte prodej realitní kanceláři, makléř ve spolupráci s Vámi termíny
prohlídek vhodně naplánuje.
A s Vašim souhlasem může také prohlídky provádět bez Vaší přítomnosti.
Výhodou je, že potencionální kupující není ničím rozptylován
a může se plně soustředit na nemovitost a její atmosféru.
Vy si zatím můžete jít v klidu zacvičit nebo vzít děti do parku...

Ať už se rozhodnete prodávat nemovitost sami
nebo prostřednictvím realitního makléře,
přeji Vám,aby Vaše volba byla správná
a prodej Vaší nemovitosti byl úspěšný.

Velmi mě těší, že jste můj e-book dočetli až sem a pevně věřím,
že Vám bude prospěšný.
V případě dotazů, připomínek nebo
zájmu o konzultaci se na mě neváhejte kdykoliv obrátit.
Potěší mě, když mi napíšete, jak se Vám e-book líbil, zda Vám pomohl
nebo jaké téma by Vás zajímalo příště.

S přáním krásného dne
Olga Jarošová
jednatelka
REALITY MUZEJKA s.r.o.

16 |

Váš makléř Olga Jarošová | T: 604 232 218 | E: jarosova@realitymuzejka.cz

