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NIERUCHOMOŚCI 
2.1 ZAKUP 

2.1.1 ZAPEWNIENIE BOGATYCH W MULTIMEDIA WRAŻEŃ 

ABSTRAKT 

Zapewnienie bogatych w multimedia wrażeń w nieruchomościach jest formą reklamowania obiektów, 
która wykorzystuje szereg interaktywnych mediów cyfrowych, w tym strumieniowe, wideo, audio i 
innych technologii, takich jak wirtualna i rozszerzona rzeczywistość. Celem takiego podejścia jest 
zapewnienie użytkownikowi online lepszych wrażeń, co przyniesie znacznie efekty i w efekcie końcowym 
zwiększy sprzedaż. 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

Popularne formaty reklam obejmują reklamy tekstowe i standardowe, statyczne lub z animacjami, 
zazwyczaj z jedną interakcją. Bogate treści multimedialne to wykorzystanie interaktywności lub obiektów 
multimedialnych w celu zapewnienia lepszych wrażeń dla użytkownika sieci, przyciągając jego uwagę. Ze 
względu na rozwój technologii kreatywnych, reklama w mediach szybko nabiera nowego wymiaru, a 
zapotrzebowanie na tego typu reklamy stało się popytem w zakresie znajomości marki. 
 
Typowe rodzaje bogatych treści multimedialnych obejmują na ogół reklamy in-page, out-of-page oraz in-
stream. 

• In-page, to reklamy na stronie internetowej: zwykle pojawiają się w różnych miejscach strony 
internetowej w różnych formach i rozmiarach. 

• Out-of-page, to reklamy poza platformowe: zawierają reklamy niestatyczne, wyskakujące 
okienka reklamowe i rozszerzalne reklamy. 

• In-stream, to reklamy wideo: wyświetlane są przed, w trakcie lub po zakończeniu 
filmu/programu. 

 
Jedną z wielkich zalet reklam tego typu jest to, że można je łatwo dostosować do poprawy wydajności. 
Reklamy multimedialne generują dane ujawniające zachowanie klientów. Na przykład, śledzenie 
konwersji ujawnia, że niektóre słowa kluczowe generują więcej konwersji w porównaniu z innymi. 
Można łatwo wyeliminować słabo działające słowo kluczowe i zoptymalizować je pod kątem sukcesu. 
 
Inną praktyką, którą należy przyjąć, jest jasne i zwięzłe wezwanie do działania, tzw. bodziec, zachęta. 
Oznacza to, że wiele informacji w jednej reklamie tylko zdezorientuje Twoich potencjalnych klientów. 
Trzymaj się jednej informacji, która jest jasna i przekazuje to, co chcesz przekazać. Jeśli reklamujesz 
dom na wsi, nie reklamuj również mieszkania w centrum miasta na tej samej stronie. Unikaj używania 
dużych prowokacyjnych nagłówków i agresywnego języka. Bądź zwięzły, pełen szacunku i do rzeczy. 
 
Uwzględniaj interaktywne treści. Jest to rosnąca forma multimedialnych wrażeń, która w zasadzie 
polega na wyświetlaniu informacji lub danych w sposób wizualny. Przykładami są interaktywne 
infografie, przewijalne strony paralaksy i cyfrowe quizy. Użytkownik wchodzi w interakcję, 
udostępnia informacje i w efekcie ujawnia dane osobowe, które mogą być później wykorzystane do 
opracowania strategii marketingowej. 
 
Przykłady stron internetowych dotyczących nieruchomości, które dostarczają bogatych doświadczeń 
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multimedialnych dla odwiedzających i potencjalnych klientów: 

• Ze Szwajcarii: https://www.wohnliegenschaften.ch/ 
• Z Francji: https://www.cologny-tour-carree.ch/fr 
• Z Rosji: http://villagio-city.ru/  
• Z Australii: http://anthologynewfarm.com.au/ 
• Z Ukrainy: http://vasilkovrealty.com.ua/ 

TYP DZIAŁANIA 

2. Proste działania, które nie mają żadnych warunków wstępnych, ale wymagają inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

n.d. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

1 - 2 tygodnie na podjęcie decyzji o rodzajach multimediów, które należy uwzględnić. Kilka miesięcy na 
zebranie lub stworzenie wszystkich materiałów i wdrożenie ich na swojej stronie internetowej. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Pozytywna: 

• Wyższy współczynnik interakcji: Strony internetowe dotyczące nieruchomości mogą skuteczniej 
przyciągać uwagę odwiedzających i potencjalnych klientów, pozwalając im na interakcję z 
reklamą nieruchomości online, zapewniając bardziej wciągające doświadczenie. 

• Mierzalne i skalowalne: Reklama w mediach umożliwia reklamodawcom śledzenie i mierzenie 
różnych ważnych zachowań związanych z przeglądaniem stron internetowych klientów, dzięki 
czemu możliwe jest przetwarzanie bardziej konkretnych danych, a tym samym lepsze 
podejmowanie decyzji dotyczących przyszłych reklam lub ukierunkowanego, 
spersonalizowanego marketingu. 

• Wyższe poziomy wydajności: Bogate wrażenia multimedialne przewyższają standardowe 
odpowiedniki o zwiększonym współczynniku konwersji. Klienci są bardziej skłonni do podjęcia 
pewnego rodzaju działań po obejrzeniu bogatej w multimedia reklamy w porównaniu do 
standardowych reklam nieruchomości, które są po prostu wyświetlane online. 

• Świadomość marki: Zwiększona świadomość marki dla reklamodawców internetowych, którzy 
oferują bogate doświadczenie multimedialne. Oznacza to, że jest bardziej prawdopodobne, że 
Twoja strona internetowa zostanie zapamiętana przez odwiedzających i będzie rozpoznawana 
gdzie indziej, stąd wyższe liczby odwiedzin i wyższe wskaźniki konwersji. 

• Doświadczenie użytkownika: Multimedia nie zmuszają użytkownika do opuszczenia strony, co 
oznacza, że nie musi on przerywać tego, co może być przyjemnym doświadczeniem. Pomaga to 
utrzymać ruch na stronie internetowej przez dłuższy okres czasu. 

 
Negatywna: 

• Czas realizacji: Wdrożenie bogatego doświadczenia multimedialnego wymaga czasu, zwłaszcza, 
jeśli masz już stronę internetową, która wykorzystuje zwykłe media do reklamy nieruchomości. 

• Kosztowne do wdrożenia: Może być od kilkuset dolarów do kilku tysięcy. 
• Duże rozmiary plików dla Twojej strony internetowej i serwerów:, Ponieważ będziesz korzystać z 

zasobów multimedialnych (audio, wideo, tekst) wysokiej jakości, będziesz potrzebował 

https://www.wohnliegenschaften.ch/
https://www.cologny-tour-carree.ch/fr
http://villagio-city.ru/
http://anthologynewfarm.com.au/
http://vasilkovrealty.com.ua/
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dodatkowej przestrzeni (pojemności) wirtualnej na swojej stronie internetowej i serwerach, co 
również może zwiększyć koszty.  

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Eksploatacja krótkoterminowa wiąże się z wyższymi współczynnikami konwersji i większym ruchem na 
stronie internetowej. 
Długoterminowa eksploatacja wiąże się z rozpoznawalnością marki oraz zwiększeniem liczby klientów i 
efektywnością kosztową kampanii reklamowych. 

KOMPETENCJE ICT 

Średniozaawansowane 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Średniozaawansowana 

POZIOM E-SKLEPU 

Założony 

BIBLIOGRAFIA 

Sharma, R. (2014): http://insights.marinsoftware.com/rich-ads/benefits-of-rich-media-ads/ 
Price, S. (2017): https://placester.com/real-estate-marketing-academy/use-display-ads-for-real-estate/ 
Miller, D. (2015): https://www.entrepreneur.com/article/233521 

DODATKOWE ŻRÓDŁA 

• Przykłady dobrze zaprojektowanych stron internetowych dotyczących nieruchomości: 
https://www.awwwards.com/websites/real-estate/ 

• Jak tworzyć reklamy multimedialne: https://www.youtube.com/watch?v=SV2axqhFpdg (video) 
• 8 wskazówek tworzenia banerów reklamowych w tzw. rich media: 

https://blog.bannerflow.com/8-design-tips-creating-rich-media-banner-ads/ 

• Co to są kampanie reklamowe typu rich media: przewodnik dla wydawców: 
https://www.adpushup.com/blog/rich-media-ads/  

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

Oferowanie bogatych doznań multimedialnych ma największe znaczenie w zakresie zwiększenia 
widoczności firmy, a tym samym sprzedaży. 

 

  

http://insights.marinsoftware.com/rich-ads/benefits-of-rich-media-ads/
https://placester.com/real-estate-marketing-academy/use-display-ads-for-real-estate/
https://www.entrepreneur.com/article/233521
https://www.awwwards.com/websites/real-estate/
https://www.youtube.com/watch?v=SV2axqhFpdg
https://blog.bannerflow.com/8-design-tips-creating-rich-media-banner-ads/
https://www.adpushup.com/blog/rich-media-ads/
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2.1.2 PLANOWANIE SPOTKAŃ 

ABSTRAKT 

Oferowanie aplikacji internetowej do planowania terminów spotkań za pośrednictwem strony 
internetowej pozwoli Ci zaoszczędzić czas i wysiłek związany z planowaniem i zarządzaniem kalendarzem. 
Jednocześnie oferując łatwy i solidny sposób na osobiste zapoznanie się z ofertą nieruchomości, 
potencjalni klienci mogą rezerwować, zmieniać terminy i odwoływać spotkania niezależnie od Twojej 
dostępności.  

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

Rozwój oraz popularność oprogramowania do planowania spotkań oznaczają większą mobilność, większą 
elastyczność i odstawienie na bok wolnych i starych systemów. Mobilność w tym przypadku daje klientom 
możliwość umówienia się na spotkanie za pomocą swojego urządzenia mobilnego (telefonu, tabletu), 
zamiast polegać wyłącznie na laptopie lub komputerze stacjonarnym. Większe dostosowanie odnosi się do 
przedsiębiorstw usługowych na całym świecie, które korzystają z systemów rezerwacji online w nadziei na 
redukcję kosztów, oszczędność czasu i zasobów oraz zwiększenie przychodów poprzez sprzedaż. 
 
Różne rodzaje oprogramowania do planowania terminów spotkań: 

• Aplikacje desktopowe: 
Aplikacje te są instalowane w systemie i wymagają licencji. Są one wysoce konfigurowalne i oferują 
szereg funkcji i opcji raportowania. Wymagają one jednak monitorowania i aktualizowania. Mogą 
one również nie obsługiwać portalu internetowego, ale mogą być wykorzystywane przez 
pracowników do zarządzania spotkaniami, kontaktując się z klientem przez telefon lub email. 

 

• Systemy webowe (tzw. SaaS): 
Internetowe systemy spotkań wykorzystują technologię chmury i są często oferowane przez osoby 
trzecie. Tego typu systemy oferują planowanie online dla klientów, którzy mogą rezerwować, 
zmieniać i odwoływać spotkania. Systemy webowe są wysoce konfigurowalne i oferują wiele 
informacji, które w zasadzie automatyzują całą procedurę spotkania. Co więcej, są one dobrze 
wykorzystywane w branży nieruchomości. 
 

Aplikacje do planowania spotkań online dają Twoim agentom wiele dodatkowych informacji do 
wykorzystania w ich pracy. Informacje te obejmują dane klienta, preferencje, żądane usługi i nazwiska 
pracowników, którzy będą zaangażowani. Pokazują one również opinie i raporty, które pomagają agentom 
w pozycjonowaniu ich nieruchomości, aby osiągnąć sukces.  
 
Przykłady oprogramowania do planowania terminów spotkań: 

• ShowingTime 
• Calendly 
• Setmore 
• Full Slate 
• Appointy 
• SimplyBook 
• Ovatu Manager 

 

TYP DZIAŁANIA 

https://www.showingtime.com/
https://www3.technologyevaluation.com/sd/solutions/calendly-6867
https://www3.technologyevaluation.com/sd/solutions/setmore-38167
https://www3.technologyevaluation.com/sd/solutions/full-slate-17274
https://www3.technologyevaluation.com/sd/solutions/appointy-2922
https://www3.technologyevaluation.com/sd/solutions/simplybook-38827
https://www3.technologyevaluation.com/sd/solutions/ovatu-manager-31210
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2. Proste działania, które nie mają żadnych warunków wstępnych, ale wymagają inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

n.d. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

3-5 tygodni od momentu podjęcia decyzji, która aplikacja najlepiej odpowiada potrzebom Twojej firmy. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Pozytywna: 
• Wygoda: Posiadanie aplikacji online do umówienia się na spotkanie pozwala zaoszczędzić czas 

zarówno Twojej firmie, jak i jej klientom, którzy mają prawo do decydowania o tym, kiedy i w jaki 
sposób dokonują rezerwacji, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. 

• Zarządzanie personelem i zasobami: Pracownicy będą mogli skoncentrować się na bardziej pilnych 
sprawach, ponieważ nie będą musieli poświęcać czasu na zapisywanie terminów. 

• Zwiększona automatyzacja: Prawie wszystkie aplikacje planistyczne przechowują wszystkie 
niezbędne informacje w jednym miejscu, automatyzując funkcję odpowiadania i przygotowywania 
się do spotkań. Informacje te obejmują dane klienta, preferencje, żądane usługi i nazwiska 
pracowników, którzy będą zaangażowani.  

• Zwiększona satysfakcja klienta: Klienci rozpoczynają proces rezerwacji w dowolnym momencie, 
który wybrali, co oszczędza im frustracji i czasu, dzięki czemu masz szczęśliwszą bazę klientów. 

 
Negatywna: 

• Bezosobowe: Eliminuje to początkową interakcję pomiędzy firmą, a klientem, uniemożliwiając 
nawiązanie kontaktu już na samym początku relacji. 

• Może to być trudne dla niektórych klientów: Nie każdy czuje się komfortowo w korzystaniu z 
Internetu i mediów społecznościowych, albo może nie chcieć udostępniać danych osobowych 
online. Upewnij się, że masz wiele opcji dostępnych dla swoich potencjalnych klientów, aby 
umówić się na spotkanie. 

• Trzeba mieć zsynchronizowane i aktualne kalendarze: W przypadku, gdy klienci wolą zadzwonić, 
aby umówić się na spotkanie, należy upewnić się, że pracownicy odpowiedzialni za umawianie 
spotkań aktualizują informacje w systemie.  

• Niezawodny dostęp do Internetu: Twoja firma wymaga stałego i niezawodnego dostępu do 
Internetu, aby zapewnić, że wszystkie spotkania są aktualne i nie brakuje w nich nowych 
informacji. 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Eksploatacja krótkoterminowa wiąże się z wyższym poziomem zadowolenia klientów oraz bardziej 
efektywnym zarządzaniem czasem i zasobami. 
Długoterminowa eksploatacja wiąże się z większą bazą zadowolonych klientów i zwiększonymi 
wskaźnikami konwersji. 

KOMPETENCJE ICT 
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Wysokie 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Zaawansowana 

POZIOM E-SKLEPU 

Założony 

BIBLIOGRAFIA  

TEC Team (2018): https://www3.technologyevaluation.com/sd/category/appointment-
scheduling/articles/Pros-Cons-of-Online-Appointment-Scheduling 
Duffy, J. (2019): https://zapier.com/blog/best-appointment-scheduling-apps/ 
Gurner, J. (2018): https://fitsmallbusiness.com/real-estate-scheduling-software/ 

DODATKOWE ŻRÓDŁA  

Oprogramowanie do tworzenia harmonogramów spotkań: 
https://www3.technologyevaluation.com/sd/category/appointment-scheduling 
Top 10 narzędzi planistycznych: https://www.capterra.com/sem-compare/scheduling-
software?gclid=CjwKCAjw67XpBRBqEiwA5RCocUDxaV7u54LvorEBJORZmsDkq235SHy_ys7vTsxjp1AZ
6b8vVK-LzRoCT8UQAvD_BwE 
Aplikacja mobilna ShowingTime: https://www.showingtime.com/mobile-app/ 
Usługi w zakresie umawiania spotkań w branży nieruchomości: 
https://www.youtube.com/watch?v=UeKNtqeLI00 

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

Oferowanie aplikacji do umawiania terminów spotkań online ma największe znaczenie w zakresie 
zwiększenia widoczności firmy, a tym samym sprzedaży. 

 

2.1.3 FUNKCJONALNOŚĆ RECENZJI ONLINE 

ABSTRAKT 

Recenzje klientów są tak samo ważne jak osobista rekomendacja dla wielu potencjalnych klientów. 
Klienci recenzują nieruchomości, Twoją stronę internetową, Twoje usługi, nawet Twoje zachowanie i to, 
jak mówiłeś. Integracja opcji recenzji z witryną internetową przyczynia się do wzrostu wskaźników 
konwersji. Szczególnie w przypadku nieruchomości, recenzje potrafią zwiększyć sprzedaż średnio o 30%. 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA 

https://www3.technologyevaluation.com/sd/category/appointment-scheduling/articles/Pros-Cons-of-Online-Appointment-Scheduling
https://www3.technologyevaluation.com/sd/category/appointment-scheduling/articles/Pros-Cons-of-Online-Appointment-Scheduling
https://zapier.com/blog/best-appointment-scheduling-apps/
https://fitsmallbusiness.com/real-estate-scheduling-software/
https://www3.technologyevaluation.com/sd/category/appointment-scheduling
https://www.capterra.com/sem-compare/scheduling-software?gclid=CjwKCAjw67XpBRBqEiwA5RCocUDxaV7u54LvorEBJORZmsDkq235SHy_ys7vTsxjp1AZ6b8vVK-LzRoCT8UQAvD_BwE
https://www.capterra.com/sem-compare/scheduling-software?gclid=CjwKCAjw67XpBRBqEiwA5RCocUDxaV7u54LvorEBJORZmsDkq235SHy_ys7vTsxjp1AZ6b8vVK-LzRoCT8UQAvD_BwE
https://www.capterra.com/sem-compare/scheduling-software?gclid=CjwKCAjw67XpBRBqEiwA5RCocUDxaV7u54LvorEBJORZmsDkq235SHy_ys7vTsxjp1AZ6b8vVK-LzRoCT8UQAvD_BwE
https://www.showingtime.com/mobile-app/
https://www.youtube.com/watch?v=UeKNtqeLI00
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Recenzje online stały się ważnym narzędziem zarówno dla klientów, jak i dla właścicieli firm. Pomagają 
one potencjalnym klientom zapoznać się z doświadczeniami po zakupie przed podjęciem własnej decyzji 
o zakupie. Dają one również właścicielom firm dobrą okazję do zbudowania doskonałej reputacji online. 
W branży nieruchomości, opinie na temat nieruchomości, swoich agentów i ich zachowania, nawet 
Twoja strona internetowa i ogólny serwis może zwiększyć sprzedaż średnio do 30%. 
 
Dlaczego warto umieszczać opinie klientów na swojej stronie internetowej? 

• 74% kupujących twierdzi, że ważne jest, aby przeczytać recenzje zamieszczone w sieci przez 
innych. 

• Ośmiu na dziesięciu twierdzi, że przy zakupie sprawdzają oceny i opinie online (negatywne i 
pozytywne). 

• Potencjalni klienci czują się bardziej pewnie, jeśli najpierw przeczytają recenzje. 
• Umieszczanie recenzji na stronie internetowej może zwiększyć współczynniki konwersji o 17%. 

 
W zakupie nieruchomości chodzi o zaufanie. Zaufanie do Ciebie i Twoich usług. Ale jak możesz 
zapewnić, aby klienci Ci zaufali? Ufając doświadczeniu innych klientów, które doprowadziło ich do 
zakupu nieruchomości i w zamian zostawili pozytywną opinię Twojej firmie. 
 
Istnieje jednak możliwość, że dotychczasowi klienci nie zostawią recenzji, albo, dlatego, że Twoja firma 
nie oferowała usługi recenzji online w momencie zakupu, albo po prostu, dlatego, że nie są wystarczająco 
zaangażowani. Oto kilka wskazówek, jak zaangażować klientów do recenzowania usług: 

1. Poproś klientów o pozostawienie recenzji: 
Większość klientów nie będzie miała motywacji, aby zostawić recenzję, chyba, że zostanie o to 
poproszona, więc trzeba śledzić i poprosić o opinię w formie recenzji na stronie internetowej. 
Jeśli Twój serwis recenzji online jest stosunkowo nowy, poinformuj o tym swoich obecnych i 
byłych klientów. Chętnie zostawią komentarz, jeśli podejdziesz do nich osobiście i okażesz 
zainteresowanie. 

2. Wykorzystaj moc oprogramowania: 
Korzystanie z oprogramowania do zarządzania reputacją może pomóc w zarządzaniu recenzjami 
online. To konsoliduje i centralizuje wszystkie Twoje recenzje z różnych miejsc w sieci, 
umieszczając je w jednym miejscu na witrynie. Istnieje również możliwość reagowania na opinie 
klientów bezpośrednio poprzez aplikację, co pomaga w dbaniu o relacje z klientami. 

3. Uchwyć recenzje w formie wideo: 
Warto zainwestować w osobę, która pomoże przygotować materiał wideo na stronie 
internetowej, zawierający recenzje klientów. Współpracuj z klientami i nagrywaj ich opinie. 
Potencjalni klienci będą bardziej skłonni do korzystania z Twojej firmy, gdy rzeczywiście zobaczą 
(oglądając wideo), że masz zadowolonych klientów. 

4. Ułatw klientom pozostawienie recenzji: 
Ułatwiaj klientom pozostawienie recenzji, umieszczając tę opcję w widocznym miejscu, gdy 
odwiedzają Twoją stronę internetową. I aby zwiększyć ruch na stronie internetowej upewnij się, 
że Twoja marka pojawia się na innych stronach internetowych, które są często odwiedzane, więc 
osoby poszukujące podobnych ofert jak Twoje. 

 

TYP DZIAŁANIA 

2. Proste działania, które nie mają żadnych warunków wstępnych, ale wymagają inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 
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n.d. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

4-6 tygodni, aby ustawić funkcję recenzji na stronie internetowej, która może kosztować kilkaset 
dolarów. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Pozytywna: 
• Zwiększone zaufanie klientów: Pozytywne recenzje dają ludziom większą pewność siebie i 

zaufanie do Twojej firmy. Zadowolony klient jest bardziej skłonny polecić firmę oferującą 
nieruchomości w swoim kręgu kontaktów. 

• Darmowa reklama: Pozytywne recenzje działają również, jako narzędzie marketingowe, i to 
bezpłatne. Ludzie mają tendencję do tego, by ufać recenzji tak samo, jak osobistej rekomendacji. 

• Poszerza bazę klientów: Pozytywne recenzje online pomagają w pozyskiwaniu nowych klientów, 
dzięki czemu Twoja baza klientów zacznie się powiększać. 

 
Negatywna: 

• Fałszywe recenzje: Osoby, które nie korzystały z Twojego serwisu, mogą zamieszczać fałszywe 
recenzje tylko po to, aby zaszkodzić Twojemu biznesowi. Osoby te mogą być konkurentami lub 
byłymi pracownikami.  

• Nieaktualne recenzje: Recenzje starsze niż 6 miesięcy mogą być nierzetelne, więc upewnij się, że 
na bieżąco aktualizujesz swoją funkcję recenzji. 

• Utrata reputacji: Tylko kilka negatywnych opinii może zmniejszyć zaufanie klientów, co oznacza, 
że stracisz potencjalnych klientów. 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Eksploatacja krótkoterminowa wiąże się z wyższymi kursami przeliczeniowymi i większym zaufaniem 
klientów. 
Długoterminowa eksploatacja wiąże się ze wzrostem sprzedaży i większą bazą klientów.  
Oba szacunki dotyczące eksploatacji opierają się na zadowolonych klientach, którzy zostawiają 
pozytywne opinie. 

KOMPETENCJE ICT 

Podstawowe 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Średniozaawansowana  

POZIOM E-SKLEPU 

Założony 
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BIBLIOGRAFIA 

Brand 24 (2018): https://brand24.com/blog/why-you-should-include-customer-reviews-on-your-
website/ 
Rexly, P. (2018): https://www.reviewtrackers.com/incorporate-online-reviews-website/ 
ReviewSolved (2018): https://www.reviewsolved.com/2018/02/01/advantages-and-disadvantages-of-
online-reviews-for-your-business/ 
Prosser, M. (2017): https://www.reviewtrackers.com/improve-online-reviews-real-estate/ 

DODATKOWE ŻRÓDŁA 

Dlaczego należy mieć recenzje klientów na stronie internetowej: https://brand24.com/blog/why-
you-should-include-customer-reviews-on-your-website/ 
Jak używać recenzji nieruchomości, aby pozyskać więcej sprzedaży: https://fitsmallbusiness.com/real-
estate-agent-reviews/ 
5 Sposobów na poprawę reputacji w Internecie dla agentów nieruchomości: https://boast.io/5-ways-to-
improve-online-reputation-for-real-estate-agents/ 

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

Oferowanie funkcji recenzji online zwiększy Twoją bazę klientów, a tym samym sprzedaż. 

 

2.1.4 SPERSONALIZOWANE PROPOZYCJE NIERUCHOMOŚCI 

ABSTRAKT 

Spersonalizowane sugestie dotyczące nieruchomości odnoszą się do rekomendacji dotyczących 
nieruchomości na stronie głównej Twojej witryny w oparciu o to, co odwiedzający widzi, wyszukiwanie, 
stosowane kryteria, filtry, itp. Spersonalizowane propozycje mogą być od najbardziej popularnych 
nieruchomości, przez nieruchomości, które odpowiadają określonym cechom, po osobiste rekomendacje 
w czasie rzeczywistym, oparte na tym, co interesuje odwiedzających podczas ich wizyty. Gdyby zrobić to 
sprytnie, wskaźniki konwersji zostałyby zwiększone. 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

Ogólnie rzecz biorąc, konsumenci są bombardowani zbyt wieloma reklamami i komunikatami 
promocyjnymi. Jednak firmy, które dostarczają spersonalizowane doświadczenia, otrzymują zwiększone 
wskaźniki konwersji, co przekłada się na wzrost sprzedaży. Dzięki spersonalizowanym rekomendacjom, 
osobom odwiedzającym Twoją stronę i potencjalnym klientom proponowane są konkretne oferty. 
Intuicyjne rekomendacje sprawią, że każdy klient poczuje, że Twoja strona została stworzona właśnie dla 
niego. 
 
Ale czym są spersonalizowane rekomendacje nieruchomości? 
Spersonalizowane rekomendacje są oparte na zachowaniu użytkownika. Są to oferty (właściwości), które 
były często oglądane, rozważane lub nawet zakupione i są podobne do tych, które zwiedzający obecnie 
rozważa. 
 
Inny sposób personalizacji rekomendacji opiera się na historii przeglądania stron internetowych. Mogą 

https://brand24.com/blog/why-you-should-include-customer-reviews-on-your-website/
https://brand24.com/blog/why-you-should-include-customer-reviews-on-your-website/
https://www.reviewtrackers.com/incorporate-online-reviews-website/
https://www.reviewsolved.com/2018/02/01/advantages-and-disadvantages-of-online-reviews-for-your-business/
https://www.reviewsolved.com/2018/02/01/advantages-and-disadvantages-of-online-reviews-for-your-business/
https://www.reviewtrackers.com/improve-online-reviews-real-estate/
https://brand24.com/blog/why-you-should-include-customer-reviews-on-your-website/
https://brand24.com/blog/why-you-should-include-customer-reviews-on-your-website/
https://fitsmallbusiness.com/real-estate-agent-reviews/
https://fitsmallbusiness.com/real-estate-agent-reviews/
https://boast.io/5-ways-to-improve-online-reputation-for-real-estate-agents/
https://boast.io/5-ways-to-improve-online-reputation-for-real-estate-agents/
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to być właściwości, które były ostatnio oglądane przez obecnego gościa na Twojej stronie internetowej i 
pojawiają się ponownie na ich ekranie na stronie głównej lub na dole każdej strony. Wykorzystując 
zachowanie klientów, dokonuje się przewidywań dotyczących tego, czego życzyliby sobie przyszli klienci. 
Wiąże się to z gromadzeniem danych użytkowników na szerszą skalę oraz wdrażaniem automatycznie 
generowanych rekomendacji. 
 
Spersonalizowane praktyki rekomendacji: 

1. Używaj wysokiej jakości zdjęć do reklamowania swoich obiektów. 
2. Skorzystaj z rekomendacji poprzez zintegrowanie algorytmów sztucznej inteligencji. 
3. Korzystaj z danych klientów i proponuj bestsellery lub najczęściej przeglądane nieruchomości. 
4. Rekomenduj w oparciu o wyszukiwanie w Google lub innych wyszukiwarkach. 
5. Poleć najlepszych sprzedawców w oparciu o kategorie (mieszkania, lofty, domy, itp.). 
6. Dodawaj atrakcyjne komentarze skłaniające do kliknięcia, np. dowiedz się więcej, zarezerwuj 

wycieczkę, itp. 
 
Skuteczne działania w zakresie spersonalizowanych rekomendacji nieruchomości: 

• Spersonalizowane rekomendacje według lokalizacji, budżetu, planu piętra i innych preferencji. 
• Porównanie i ocena dostępnych nieruchomości. 
• Krótka lista nieruchomości, na której oceniane są wszystkie opcje i mogą być dodawane dane z 

innych źródeł online lub offline. 

• Osobisty asystent przy zakupie domu, aby klient mógł utrzymać osobiste porady, szczegóły 
dotyczące dni otwartych, przeprowadzić negocjacje, a Twoja firma zamknąć oferty 
nieruchomości z najlepszymi wynikami. 

 
Wreszcie, spersonalizowane rekomendacje mogą być dostarczane poprzez model oparty na treści, który 
został stworzony do przewidywania prawdopodobieństwa kliknięcia przez użytkownika w daną ofertę. 
To, w połączeniu z algorytmem różnicowania, daje zestaw ofert nieruchomości dla każdego użytkownika. 
Zilow.com, na przykład, używa takiego systemu, aby zapewnić potencjalnym nabywcom spis 
nieruchomości, który najlepiej odpowiada ich zainteresowaniom. 

TYP DZIAŁANIA 

2. Proste działania, które nie mają żadnych warunków wstępnych, ale wymagają inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

n.d. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

6-8 tygodni na skonfigurowanie systemu i rozpoczęcie korzystania z funkcji rekomendowania 
nieruchomości. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA  

Pozytywna: 
• Zwiększony współczynnik konwersji, ponieważ potencjalni klienci są bardziej skłonni do zakupu 

nieruchomości, która została im polecona. 
• Oszczędzaj czas na konfiguracji, ponieważ większość spersonalizowanych silników 

Zilow.com
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rekomendacyjnych pozwala na ustawienie i zapamiętanie ustawień. 

• Lepszy wgląd w zachowanie i preferencje klientów. 
 
Negatywna: 

• System potrzebuje dużo danych, aby wygenerować skuteczne zalecenia. 
• Ciągle zmieniające się dane w miarę jak zmieniają się trendy, wpłynie na trudności 

algorytmetyczne. 

• Preferencje użytkownika stale się zmieniają, czego nie może uchwycić system rekomendacji. 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Krótkoterminowa eksploatacja wiąże się z poprawą doświadczenia użytkownika i niewielkim wzrostem 
wskaźników konwersji. 
Długoterminowa eksploatacja wiąże się z większą liczbą klientów i zwiększonymi przychodami. 

KOMPETENCJE ICT 

Zaawansowane 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Średniozaawansowana 

POZIOM E-SKLEPU 

Dobrze rozwinięty 

BIBLIOGRAFIA  

Kohler, N. (2018): https://woocommerce.com/posts/personalized-product-recommendations/# 
Kristensen, E. (2018): https://sleeknote.com/blog/product-recommendations 
MacManus, R. (2019): https://readwrite.com/2009/01/28/5_problems_of_recommender_systems/ 
Liu, K. (2019): https://www.zillow.com/data-science/personalized-recommendation-diversity/ 

DODATKOWE ŻRÓDŁA 

Indywidualne rekomendacje dotyczące nieruchomości: https://getmeroof.com/ 
System rekomendacji opartych na treści: https://www.zillow.com/data-science/personalized-
recommendation-diversity/ 
 

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

Oferowanie spersonalizowanych sugestii dotyczących nieruchomości osobom odwiedzającym Twoją 
stronę internetową ma ogromne znaczenie dla zwiększenia komfortu użytkowania, a tym samym 
sprzedaży. 

 

https://woocommerce.com/posts/personalized-product-recommendations/
https://sleeknote.com/blog/product-recommendations
https://readwrite.com/2009/01/28/5_problems_of_recommender_systems/
https://www.zillow.com/data-science/personalized-recommendation-diversity/
https://getmeroof.com/
https://www.zillow.com/data-science/personalized-recommendation-diversity/
https://www.zillow.com/data-science/personalized-recommendation-diversity/
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2.1.5 OPTYMALIZACJA WYSZUKIWAREK (SEO) 

ABSTRAKT 

Optymalizacja wyszukiwarek (ang. Search Engine Optimization, SEO) to strategia marketingu 
internetowego, w której wyszukiwarki internetowe znajdują i pozycjonują Twoją stronę wyżej niż duża 
liczba różnych stron internetowych w świetle konkretnego hasła. Większość zakupów online odbywa się 
na stronach internetowych z zaawansowaną optymalizacją wyszukiwarek i dotyczy to również rynku 
nieruchomości. Jeśli agencja chce zwiększyć ruch na swojej stronie internetowej, a tym samym 
współczynniki konwersji, to SEO jest kluczowe - dlaczego tak się dzieje, wyjaśniono poniżej. 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

Strony internetowe sprzedające nieruchomości są uważane za najbardziej użyteczny kanał informacji 
przy zakupie nieruchomości. Badania wykazały, że w latach 2008-2012 liczba wyszukiwań internetowych 
dotyczących nieruchomości wzrosła o 253%. Dla profesjonalistów z branży nieruchomości, SEO jest 
strategią o największym znaczeniu. 
 
SEO pomaga stronom internetowym uchwycić ruch i zwiększyć ich widoczność w sieci. W 
nieruchomościach, zazwyczaj w wyszukiwarkę wpisuje się słowa kluczowe zawierające lokalizację 
poszukiwanej nieruchomości. Poniższe sześć praktyk pomoże w optymalizacji Twojej stron internetowej, 
zwiększając współczynniki konwersji i bazę klientów. 
 

1. Stawiaj na słowa kluczowe zawierające lokalizację: 
Zoptymalizuj swoją stronę pod kątem wyszukiwania słów kluczowych, takich jak: 

• [Miasto] nieruchomość 
• [Miasto] domy na sprzedaż 
• [Miasto] notowania nieruchomości 
• [Miasto] agent nieruchomości 

Te słowa kluczowe powinny pojawić się na stronach całego serwisu nieruchomości. Używaj ich w 
treściach, które najprawdopodobniej potencjalny nabywca przeczyta. 
 

2. Umieść wpisy na blogu o nieruchomościach, które najbardziej chcesz sprzedawać: 
Sposobem na zabezpieczenie ruchu na Twojej stronie internetowej jest pisanie na blogu o 
nieruchomościach, których sprzedażą szczególnie zainteresowany jest pośrednik. Słowem kluczowym dla 
tych nieruchomości powinny być ich adresy, które powinny być używane w każdym rodzaju treści 
dotyczących danej nieruchomości, takich jak opis główny, tytuł, tagi na zdjęciach, nazwa zdjęcia i 
rzeczywista treść ogłoszenia. Zwycięską praktyką w tym kontekście jest pisanie unikalnych treści dla tej 
konkretnej nieruchomości. W ten sposób takie wyszukiwarki jak Google ocenią Twoją ofertę wysoko. 
 

3. Wykorzystaj zdjęcia i filmy: 
Kupujący nieruchomość lubią oglądać wirtualny spacer po wnętrzu swojego przyszłego nowego domu. 
Potencjalni klienci są bardziej skłonni wizytę oglądania domu, jeśli przeczytane przez nich oferty mają 
profesjonalne zdjęcia, które prezentują wszystkie atrakcyjne cechy domu. Oprócz zdjęć i wirtualnych 
spacerów, należy również pamiętać o recenzjach zadowolonych klientów, o które trzeba zadbać zaraz po 
przekazaniu klientowi kluczy od domu.  
 

4. Spraw, aby Twoja witryna była przystosowana do urządzeń mobilnych i 
responsywna: 

Potencjalni nabywcy domów są bardziej skłonni do korzystania z telefonu w celu przeglądania 
nieruchomości w domu, w pracy lub nawet podczas oczekiwania w kolejce do restauracji. Kupujący dom 
odwiedzają strony internetowe nieruchomości, aby przeczytać ogólne informacje, zarezerwować wizytę, 
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porównać ceny, zadzwonić do brokera, zwrócić uwagę na recenzje, itp. Utworzenie strony 
przystosowanej do urządzeń mobilnych jest ważnym czynnikiem w nieruchomości i SEO. Warto 
skorzystać z rozwiązań o charakterze responsywnym, ponieważ Google preferuje ten typ konfiguracji 
mobilnej. 
 

5. Zadbaj o wpis do e-katalogów: 
Katalogi nieruchomości generują duży ruch. Twoja agencja nieruchomości powinna być w nich 
wymieniona. Często odwiedzane e-katalogi oferujące nieruchomości dostępne dla pośredników: 

• Trulia 
• Zillow 
• RedFin 
• Homes.com 

Uzyskanie wpisu w odpowiednim katalogu nieruchomości może wesprzeć zdobycie potencjalnego ruchu 
na stronie internetowej. Na przykład, Zillow miał 498 milionów odsłon w ciągu miesiąca. 
 

6. Pamiętaj o mediach społecznościowych: 
Relacje pomiędzy agencją nieruchomości, a jej potencjalnymi klientami mogą być budowane w oparciu o 
media społecznościowe. Agent nieruchomości, który działa w mediach społecznościowych, może w ten 
sposób łatwo zdobyć sprzedaż. Badania są niezbędne w celu ustalenia, gdzie główna grupa docelowa 
potencjalnych nabywców jest najbardziej aktywna społecznie. W nieruchomościach, zdjęcia i filmy 
wideo, które pokazują obiekty to kluczowe elementy, więc platformy mediów społecznościowych, jak 
Pinterest i Instagram są świetnymi kanałami do reklamowania. Na Facebooku jedną z propozycji jest 
dołączenie do grupy w swojej lokalizacji geograficznej, a Google+ umożliwia dołączenie do społeczności 
lokalnych. Na wszystkich platformach powinny być tworzone i używane strategiczne hasztagi. 
 
Krótko mówiąc, SEO to proces „udowadniania” wyszukiwarkom, że Twoja strona jest najbardziej 
autorytatywna, godna zaufania, najbardziej unikalna i interesująca, którą można zaoferować 
użytkownikowi. Tworzenie wysokiej jakości treści, zaangażowanie społeczne i nakłanianie ludzi do 
linkowania Twojej strony internetowej sprawi, że Google będzie miał większą pewność, że ta strona jest 
najlepszym wynikiem i stopniowo będzie się pojawiać na pierwszej stronie wyszukiwania. 

TYP DZIAŁANIA 

2. Proste działania, które nie mają żadnych warunków wstępnych, ale wymagają inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

n.d. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Działanie to może być wdrożone natychmiast i być w 100% użyteczne w 1 lub 2 tygodnie. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Pozytywna: 
• Ciągły przepływ darmowego wartościowego ruchu na stronie internetowej. 
• Stabilny wzrost biznesu i wyższy zwrot z inwestycji w porównaniu z tradycyjnymi reklamami. 

https://www.trulia.com/
https://www.zillow.com/agent-finder/real-estate-agent-reviews/
https://support.redfin.com/hc/en-us/articles/360001433272-Redfin-Partner-Agent-FAQ
https://www.homes.com/real-estate-agents/
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• Większa integralność marki. 

• Niskie koszty inwestycji w realizację działania. 
 
Negatywna: 

• Potrzeba więcej czasu na pokazanie rzeczywistych wyników w zakresie zwrotu z inwestycji i 
ruchu na stronie. 

• Aby pozostać konkurencyjnym, w dłuższej perspektywie czasowej konieczne są duże inwestycje. 

• Nieprzewidywalność dzięki algorytmicznym aktualizacjom z Google, Bing i innych 
wyszukiwarek. 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Korzystanie z tego działania wiąże się z większym ruchem na stronie internetowej i większą liczbą 
leadów, a w dłuższej perspektywie - ze zwiększeniem widoczności i dochodów. 

KOMPETENCJE ICT 

Zaawansowane 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Zaawansowana 

POZIOM E-SKLEPU 

Założony 

BIBLIOGRAFIA 

Kellong, K. (2019)” https://www.bruceclay.com/blog/real-estate-seo/ 
Chowdhury, M. (2017): https://www.seohorizon.com/seo-benefits-disadvantages-explained/ 
Hayes, M. (2011): https://www.shopify.com/blog/seo-marketing 
Rogers, P. (2018): https://www.shopify.com/enterprise/ecommerce-site-search-best-practices 
 

DODATKOWE ŻRÓDŁA 

Przewodnik po SEO w sektorze nieruchomości: https://www.bruceclay.com/blog/real-estate-seo/ 
Przewodnik dla początkujących w zakresie słów kluczowych w e-handlu: 
https://www.shopify.com/blog/14207073-the-beginners-guide-to-keyword-research-for-ecommerce 
Top 10 narzędzi do wyszukiwania nieruchomości: https://lifehacker.com/top-10-real-estate-search-
tools-5068439 

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

Wdrożenie strategii SEO ma największe znaczenie w zakresie zwiększenia liczby odwiedzin strony 
internetowej i potencjalnych klientów, a także przyczynienia się do zwiększenia sprzedaży. 

https://www.bruceclay.com/blog/real-estate-seo/
https://www.seohorizon.com/seo-benefits-disadvantages-explained/
https://www.shopify.com/blog/seo-marketing
https://www.shopify.com/enterprise/ecommerce-site-search-best-practices
https://www.bruceclay.com/blog/real-estate-seo/
https://www.shopify.com/blog/14207073-the-beginners-guide-to-keyword-research-for-ecommerce
https://lifehacker.com/top-10-real-estate-search-tools-5068439
https://lifehacker.com/top-10-real-estate-search-tools-5068439
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2.1.6 ZAAWANSOWANE FUNKCJE WYSZUKIWANIA 

ABSTRAKT 

Oferowanie dobrych funkcji wyszukiwania w Twojej witrynie gwarantuje satysfakcję odwiedzających w 
zakresie ich potrzeb wyszukiwania oraz skuteczniejszą obsługę klienta. Narzędzie do wyszukiwania na 
stronie internetowej jest narzędziem wkomponowanym na stronie do synchronizacji zapytań klientów z 
wariantami nieruchomości, opisami, dzielnicami, zdjęciami, filmami wideo, itp. i zapewnienia 
niestandardowych wyników, zwiększając potencjał konwersji. 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

Platforma nieruchomości online powinna być w stanie zapewnić szybkie filtrowanie i odpowiednie 
wyniki w oparciu o zapytanie użytkownika. Aby to umożliwić, należy utworzyć funkcję filtrowania 
wyników wyszukiwania. Odwiedzający powinni być w stanie bez trudu znaleźć odpowiednie wyniki. 
Funkcjonalność narzędzia wyszukiwania powinna polegać na szybkim reagowaniu na żądania 
użytkownika i być wystarczająco wydajna, aby pokazać wyniki w oparciu o potrzeby i preferencje 
użytkownika. 
 
Każda nieruchomość posiada pewne atrybuty (lokalizacja, powierzchnia, cena, opis, itp.), co oznacza, że 
podczas wyszukiwania użytkownicy będą korzystać z tych parametrów, aby znaleźć swoją wymarzoną 
nieruchomość. Posiadanie zaawansowanej funkcji wyszukiwania ofert jest zwycięską praktyką, 
zwłaszcza, gdy strona internetowa dotycząca nieruchomości ma tysiące różnych opcji nieruchomości. 
Najważniejszymi cechami takich funkcji wyszukiwania są: 

• Automatyczne sugerowanie lokalizacji: 
Pole lokalizacji powinno akceptować dokładną lokalizację wyszukiwania, szczegółową aż do kodu 
pocztowego. Do automatycznej obsługi lokalizacji na podstawie słów kluczowych wprowadzonych przez 
użytkownika potrzebna jest baza danych ze wszystkimi dzielnicami w okolicy. Istnieje kilka baz danych, 
które mogą być wykorzystywane i które dostarczają informacji adresowych. Pole wyszukiwania powinno 
również zawierać sugestie dotyczące pisowni, na wypadek gdyby użytkownik błędnie wpisał nazwy. 

• Dopasowanie przybliżone: 
Słowa kluczowe wprowadzone, jako kryteria wyszukiwania są dokładnie dopasowane do wyświetlanych 
wyników. Pomija to wyniki, które zawierają pojedyncze elementy wprowadzonego słowa kluczowego lub 
zawierają ich synonimy. Dopasowanie przybliżone to nie tylko wyszukiwana fraza, ale także poszczególne 
słowa i wariacje bliskie, co dostarcza użytkownikowi wszystkie istotne wyniki wyszukiwania. 

• Szybkie wyszukiwanie: 
Podczas przeszukiwania bazy danych zamieszczonych ofert, najważniejsze jest zapewnienie 
zoptymalizowanego i szybkiego wyszukiwania. Serwer wyszukiwania wykorzystujący indeksowanie może 
znacznie przyspieszyć wyszukiwanie, ponieważ łączy słowa ze stronami, podobnie jak indeks glosariusza 
w książce. 
 
Dodatkowe cechy, które powinny być brane pod uwagę, obejmują: 

• Przypisywanie wag do parametrów: Każdy parametr ma swoje priorytety. Parametry o 
wyższym priorytecie będą napędzać wyszukiwanie, a następnie te o niższym priorytecie. 

• Skalowalność:, Ponieważ nowe oferty będą często dodawane, serwer musi być wysoce 
skalowalny, aby przechowywać i wykorzystywać nowe dane. 

• Opcje sortowania i filtrowania: Sortowanie powinno być dostępne nie tylko na podstawie 
istotności, ale również na podstawie daty wpisów. Filtrowanie powinno obejmować zakres 
cenowy, zakres lokalizacji, filtry lokalizacyjne, itp. 
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• Sugestie nieruchomości znajdujących się w pobliżu:, Jeśli nie znaleziono wyników dla 
poszukiwanego słowa kluczowego / dla konkretnej lokalizacji, powinna istnieć opcja 
wskazywania lokalizacji pobliskich. 

 

TYP DZIAŁANIA 

2. Proste działania, które nie mają żadnych warunków wstępnych, ale wymagają inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

n.d. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

6-8 tygodni na wdrożenie zaawansowanej funkcji wyszukiwania. Konieczna jest regularna kontrola w 
celu zapewnienia solidnego i zawsze aktualnego systemu wyszukiwania. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Pozytywna: 
• Zadowolenie klienta. 
• Większa satysfakcja klienta. 

Negatywna: 

• Regularna aktualizacja serwera. 
• Kosztowna inwestycja dla małych agencji nieruchomości. 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Wykorzystanie tego działania wiąże się z wyższym poziomem zadowolenia klientów, co ostatecznie 
doprowadzi do wzrostu wskaźników konwersji. 

KOMPETENCJE ICT 

Zaawansowane 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Średniozaawansowana 

POZIOM E-SKLEPU 

Założony 
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BIBLIOGRAFIA  

Templatic, (2019), 10 top właściwości strony internetowej z nieruchomościami: 
https://templatic.com/wp/must-have-real-estate-website-features/ 
Aparna, G. (2014), Dodaj funkcję zaawansowanego wyszukiwania do strony internetowej nieruchomości: 
https://wisdmlabs.com/blog/add-advanced-search-functionality-real-estate-website/ 
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web-site 
Xiaofang Yuan, Ji-Hyun Lee, Sun-Joong Kim, Yoon-Hyun Kim, W kierunku zorientowanego na 
użytkownika systemu rekomendowania nieruchomości, Information Systems, Volume 38, Issue 2, 2013, 
Strony 231-243 

DODATKOWE ŻRÓDŁA 

24 Strony internetowe i wyszukiwarki internetowe dotyczące nieruchomości: 
https://www.followupboss.com/blog/real-estate-listing-websites-search-engines 
Anatomia strony internetowej poświęconej marketingowi nieruchomości: 
https://www.inman.com/next/anatomy-of-a-real-estate-marketing-website-18-crucial-features-of-a-
real-estate-home-page/ 

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

Oferowanie zaawansowanej funkcji wyszukiwania ma największe znaczenie dla zwiększenia bazy 
klientów, a tym samym sprzedaży. 

 

https://templatic.com/wp/must-have-real-estate-website-features/
https://wisdmlabs.com/blog/add-advanced-search-functionality-real-estate-website/
https://magazine.realtor/technology/feature/article/2012/03/winning-features-for-any-real-estate-web-site
https://magazine.realtor/technology/feature/article/2012/03/winning-features-for-any-real-estate-web-site
https://www.followupboss.com/blog/real-estate-listing-websites-search-engines
https://www.inman.com/next/anatomy-of-a-real-estate-marketing-website-18-crucial-features-of-a-real-estate-home-page/
https://www.inman.com/next/anatomy-of-a-real-estate-marketing-website-18-crucial-features-of-a-real-estate-home-page/

