
Jak sprzedawać 
nieruchomości w 

trudnych czasach? 

MARTA BACZEWSKA-GOL IK



Czy są na sali osoby,
które utknęły ze
sprzedażą
nieruchomości?



WYDŁUŻONY
CZAS SPRZEDAŻY
PRESJA NA
OBNIŻENIE  CENY
TRUDNOŚĆ W
USTALENIU JAK
DZIAŁAĆ

1 .

2 .

3 .
Problemy



Czy któreś z tych
problemów Was
dotyczą?



A kto chciałby ode
mnie usłyszeć co
zrobić, aby sprzedawać
nieruchomości
niezależnie od sytuacji
rynkowej?



Marta 
Baczewska-Golik

Nieruchomości sprzedaję od 
2008 roku.

Własne biuro otworzyłam w 
2012 r, kiedy rynek był w 
potężnej zapaści i nic się nie 
sprzedawało od ręki.



Dzisiaj opowiem
Tobie jak
przełamałam złą
passę na rynku i
zaczęłam
generować wyniki  
moim klientom



Jak myślicie co to
było? :)



Zmieniłam
sposób myślenia
o sprzedaży
nieruchomości, a
za tym poszło
działanie :)



Czekanie 
na wymarzonego 

klienta!

PODEJŚCIE NR 1



CIERPL IWOŚĆ I  CZAS
Dobre dla osób, którzy mają mało czasu
na pracę z ofertą lub nie zależy im na
szybkiej transakcji.

MAŁO KONKURENCYJNA 
OFERTA
Oferta szybko staje się przestarzała. Mało
atrakcyjna, "opatrzona", budząca
podejrzenia.

TRUDNE EMOCJE
Kiedy w końcu pojawi się ten "jeden" klient
to często sprzedajemy na jego warunkach,
a nie na swoich. 

Skuteczność



Nie jeden, a
minimum dwóch
klientów, którym

zależy!

PODEJŚCIE NR 2



OPANOWANIE  EMOCJI
Przemyślany plan działania daje
wewnętrzny spokój.

KONKURENCYJNA OFERTA
Przygotowanie oferty wg sprawdzonych
zasad, owocuje większą ilością klientów!

SPRZEDAŻ NA WŁASNYCH
WARUNKACH
Większa liczba klientów daje przewagę
negocjacyjną! Klientom zależy bardziej.

Skuteczność



Kto chciałby poznać 3 
kluczowe działania bez 
których nie ma 
skutecznej sprzedaży 
nieruchomości?



OFERTA
PREZENTACJA
KOMUNIKACJA

1 .
2 .
3 .

3 klucze do 
skutecznej 
sprzedaży



Apetyczna oferta!

A P P E T I T E

Przyciągająca wzrok i wzbudzająca chęć do
obejrzenia nieruchomości!
Jednocześnie wzmagająca apetyt na
więcej.



Apetyczna prezentacja!

A P P E T I T E

Pozwalająca poczuć, że znalazło się swoje
miejsce na Ziemi.
Wzmagająca apetyt na złożenie oferty.



Komunikacja jak
przyprawa.

Bez niej nic nie
smakuje.
Ale... źle gdy się
przesadzi.



SŁUCHANIE  PRZEDE WSZYSTKIM!
Więcej słuchaj, niż mów.

BUDOWANIE  ZAUFANIA
Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa w
transakcji.

BYCIE  W KONTAKCIE
Bycie pomocnym i uważnym na klienta,
jego gotowość zakupową, ponawianie
kontaktu.

Komunikacja



Kto czuje, że tak 
"apetyczna" sprzedaż 
skłoni klientów do 
złożenia oferty? 



Kto chciałby nauczyć 
się jak przygotować 
ofertę i prezentację 
nieruchomości, aby 
osiągnąć swoje cele 
sprzedażowe? 



Jak przygotować ofertę, która
przyciągnie klientów na dom

otwarty?
 

Jak poprowadzić prezentacje
mieszkania, by klienci wyszli

zachwyceni?
 

Jak zbierać oferty i prowadzić
negocjacje ceny w górę?

 
Jak prowadzić komunikację  z

klientami?

WARSZTAT JUTRO
GODZ 9:00-11 :00

JAK
ZORGANIZOWAĆ
DOM OTWARTY,
ABY SPRZEDAĆ

NIERUCHOMOŚĆ
OD RĘKI?



Praktyczne ćwiczenia i
sprawdzone wskazówki!

Gotowe wzory komunikacji 
z klientami

Gotowe checklisty do
organizacji Domu Otwartego

WARSZTAT JUTRO
GODZ 9:00-11 :00

JAK
ZORGANIZOWAĆ
DOM OTWARTY,
ABY SPRZEDAĆ

NIERUCHOMOŚĆ
OD RĘKI?

Czego możesz się
spodziewać?



MARTA BACZEWSKA-GOLIK
 

MARIA  NIEMIR-BŁASZAK

WARSZTAT JUTRO
GODZ 9:00-11 :00

JAK
ZORGANIZOWAĆ
DOM OTWARTY,
ABY SPRZEDAĆ

NIERUCHOMOŚĆ
OD RĘKI?

ZAPRASZAMY

Last minute

250 ZŁ


