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Kontakt do biura:
e-mail:  biuro@atelianieruchomosci.pl, 

tel.: +48 91 823 88 04

Właściel biura:
e-mail:  aga@atelianieruchomosci.pl, 

tel.: +48 501 621 392

ATELIA Agnieszka Zalewska
ul. Kaszubska 3/U6

70-403 Szczecin
NIP: 851-25-97-471

REGON: 320339140



Obsługa klienta biznesowego czyli obsługa nieruchomości komercyjnych,
prowadzenie biur sprzedaży dla deweloperów, przeprowadzanie inwestycji i
ich komercjalizacja. 
Obsługa klienta indywidualnego obsługa nieruchomości mieszkaniowych.

Atelia Nieruchomości biuro pośrednictwa i doradztwa na rynku nieruchomości.
Kilkunastoletnia praktyka i nieprzerwany rozwój pozwoliły nam stworzyć
wyjątkowy zespół wykwalifikowanych fachowców. Nasze doświadczenie daje
Państwu gwarancję bezpieczeństwa w zakresie wszelkich inwestycji i transakcji
finansowych na rynku nieruchomości. Wyjątkowe umiejętności taktyczne i
negocjacyjne, uzupełnione specjalistyczną znajomością prawa wpływają na
wysoką skuteczność podejmowanych przez Nas działań. Szczególne cechy
wyróżniające naszych doradców to szybkość myślenia, umiejętność
dostrzegania detali, kojarzenie faktów, twórcze i analityczne przetwarzanie
informacji, zdolność wyciągania wniosków, kreatywne postrzeganie oraz
skuteczne prognozowanie. Z zapałem i ambicją podejmujemy się powierzanych
nam zadań. Jesteśmy świadomi posiadanej wiedzy i możliwości, które
pragniemy wykorzystywać na rzecz naszych klientów.

Biuro w swoich strukturach ma dwa działy:
1.

2.
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techniki sprzedaży; z umiejętnościami sprzedaży rzadko ktoś się rodzi ale
można te umiejętności nabyć, prawdziwy ekspert Atelia Nieruchomości ma
je na pewno,
negocjacje; umiejętność przeprowadzenia transakcji tak aby dwie strony
czuły się zwycięzcami jest trudne, ale możliwe i stosowane przez
profesjonalistów biura Atelia Nieruchomości,
zarządzanie emocjami swoimi i klienta; ta umiejętność jest niezbędna aby
odczytać klienta i rozmawiać z nim w taki sposób aby korzystnie połączyć
strony, te umiejętności są rzadkością w społeczeństwie lecz doświadczony
ekspert Atelia Nieruchomości powinien je posiadać,
zarządzanie czasem; aby ułożyć dobrze czas poszukiwania i oględzin
nieruchomości pośrednik biura Atelia Nieruchomości musi dobrze zarządzać
swoim czasem, jeżeli wykorzystuje tą umiejętność u siebie to również będzie
szanował czas klienta, który w dzisiejszych czasach jest na wagę złota,
mowa ciała i czytanie jej u klienta jest umiejętnością, którą można nabyć.

Ekspert Atelia na rynku nieruchomości ma wbudowane następujące
umiejętności tzw. miękkie:

Widzicie Państwo ile korzyści płynie jeżeli macie koło siebie eksperta Atelia
Nieruchomości, który czyta język ciała podczas negocjacji i może to
wykorzystać? Prawdziwy ekspert z naszego biura posiada przede wszystkim
wiedzę z zakresu kodeksu cywilnego, gospodarki nieruchomościami, prawa
administracyjnego, podatków, spadków i darowizn, planowania
przestrzennego, kartografii, prawa budowlanego. Tak przygotowany ekspert
Atelia Nieruchomości zawsze jest ogromną korzyścią dla klienta.

PRACOWNICY

„Nie potrafię
przewidywać, 
ale potrafię kłaść
podwaliny. Bo
przyszłość jest
czymś co się
buduje”
ANTOINE DE SAINT EXUPERY
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W ramach realizacji umowy pośrednictwa w zbyciu nieruchomości (z klauzulą
wyłączności) biuro „Atelia” Agnieszka Zalewska zobowiązuję się do podjęcia
czynności zmierzających do sprzedania nieruchomości za cenę
satysfakcjonującą obie strony transakcji w jak najkrótszym czasie. Ofertą na
wyłączność opiekuje się doświadczony ekspert nieruchomości specjalnie do
tego zadania wyznaczony, posiadający umiejętności sprzedażowe. 

ZAKRES OBSŁUGI

ETAP I - TWORZENIE PRODUKTU

Analiza popytu;   
Dobór i weryfikacja potencjalnego klienta;
Tworzenie produktu;

1.
2.
3.

 
Poprzez narzędzia jakimi dysponujemy jesteśmy w stanie dokładnie określić
grupę odbiorców, do których będziemy kierowali produkt, a następnie zbadać
ich nawykowe schematy myślenia i zweryfikować potrzeby. 

Po przeprowadzeniu tak wnikliwej analizy potencjalnego klienta możemy
wyobrazić sobie, a następnie stworzyć pragnienie posiadania, a z niego
uformować towar, na który istnieje realne zapotrzebowanie i którego jest mało.
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ZAKRES OBSŁUGI

ETAP II - TWORZENIE OFERTY

 
2. Stworzenie pełnej oferty w formie
elektronicznej i papierowej

1. Pełna weryfikacja stanu prawnego
nieruchomości;

3. Profesjonalna sesja zdjęciowa
nieruchomości;

4. Nagranie filmu reklamowego o
obiekcie i jego możliwościach i
opublikowanie go na YouTube
(tylko w Atelia nieruchomości filmy
#nieruchomośćwminutę). W tym
na życzenie klienta ujęcia
nieruchomości z drona.
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Klient kupuje oczami, a zdjęcie jest
jednym z elementów głównego
oddziaływania na emocje klienta.
Dlatego bardzo ważne w sprzedaży
jest, aby zdjęcia wykonywała
wykwalifikowana do tego osoba za
pomocą odpowiedniego sprzętu.
Ważna jest pora dnia, ustawienie
przedmiotów w nieruchomości,
oświetlenie czy nawet kąt pod jakim
należy wykonać fotografię.

Dobrze wykonana sesja fotograficzna zapewnia szybką i skuteczną transakcję.
Dużą pomoc w działaniach marketingowych stanowią także materiały
filmowe stymulujące bodźce klienta na wielu płaszczyznach.



ZAKRES OBSŁUGI

ETAP III - MARKETING
1. Umieszczenie oferty w systemie
wymiany ofert ZSPON, (widoczna na
stronach ponad 200 biur nieruchomości
woj. Zachodniopomorskiego);

2. Umieszczenie oferty na portalach:
Allegro, Otodom, Onet, OLX, Oferty- net,
komercyjne.pl, Morizon, Mitula, 
 Nieruchomości online, Nportal.pl,
Szybko.pl, Dobry adres, Domiporta,
Domy.pl, Gratka, Trovit, oraz jej
systematyczne pozycjonowanie.
Dodatkowo ogłoszenia publikowane na
Gratka.pl są promowane w
odpowiednich serwisach regionalnych:
Naszemiasto.pl, Gazeta Wrocławska,
Dziennik Zachodni, Głos Wielkopolski,
Dziennik Bałtycki, Gazeta Pomorska,
Kurier Lubelski, Polska Times, Gazeta
Krakowska, Gazeta Współczesna,
Gazeta Lubuska, Dziennik Polski, Nowa
Trybuna Opolska, Express Ilustrowany,
Dziennik Łódzki, Głos Koszaliński, Kurier
Poranny, Tygodnik Ostrołęcki, Express
Bydgoski, Echo dnia, Głos Szczeciński,
Głos Pomorza;
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ZAKRES OBSŁUGI

ETAP III - MARKETING
3. Umieszczenie oferty na stronie
internetowej biura;

4. Reklama/ kampania na FB
dedykowana do wybranej grupy
klientów;

5. Promocja oferty w social media
Linkedin, Facebook, Instagram,
Twitter, YouTube;

6. Charakterystyka potencjalnego
klienta i dedykowany do niego
mailing.

7. Banery, tablice reklamowe (na
życzenie klienta);
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ZAKRES OBSŁUGI

ETAP IV - PRACA Z KLIENTEM

1. Prezentacja nieruchomości przez wyszkolonego do tej sprzedaży pracownika
(Możliwość prezentowania w formie drzwi otwartych- dwa razy w tygodniu w
określonych godzinach będzie na miejscu pracownik, który będzie oprowadzał
zainteresowanych)

Możliwość reprezentacja strony sprzedającej na podstawie pełnomocnictwa,
w którym wskazany będzie numer konta na wpłaty (jedyne z czym będzie
konsultował się makler to ewentualnymi negocjacjami).
Opieka nad klientem w trakcie zawarcia: umowy rezerwacyjnej,
przedwstępnej, przeniesienia własności.
Doradztwo finansowo-kredytowe.
Doradztwo prawne.
Obsługa transakcji przez biura nieruchomości stowarzyszone w MLS (czyli
dostęp do oferty przez inne biura nieruchomości, w momencie sprzedaży
biuro ze stowarzyszenia otrzymuje wynagrodzenie od Atelia nieruchomości).

2. Obsługa całej transakcji zarówno strony kupującej jak i sprzedającej, a w tym:
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ZAKRES OBSŁUGI

ETAP V - RAPORT

Makler obsługujący ofertę ma obowiązek przesyłać podsumowanie swojej pracy
nad ofertą w formie raportu. Częstotliwość raportowania ustalana jest na
początku zawarcia umowy z klientem.

Raport podsumowuje wszystkie wykonane prace przy tworzeniu oferty, sposób i
zasięgi oddziaływania marketingu, popularność oferty – ilość pokazywań,
telefonów i e-maili.
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HTTPS://ATELIANIERUCHOMOSCI.PL/

HTTPS://ATELIANIERUCHOMOSCI.PL/NEWSLETTER-2/

Więcej informacji oraz materiałów edukacyjnych
znajdziesz na:

Nie przegap gorących ofert! Zapisz się do naszego
newslettera:



Dziękujemy za
zaufanie!


