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Szanowni Państwo,
Dziękujemy że jesteście z nami i zapewniamy, że tak jak dotychczas dokładamy wszelkich starań, aby
nasza współpraca była jak najlepsza. Sytuacja w Polsce i na świecie stawia nas wszystkich przed wielką
niewiadomą i zmienia się z każdym dniem. Jednocześnie udowadnia jak wiele znaczy wspólne działanie i
współpraca.
Obecnie potrzebne są działania długofalowe, które umożliwią minimalizowanie kosztów prowadzenia
biura. Szybko.pl, w założeniach projektu Portalu Pośredników, stawia właśnie na tego typu rozwiązania.
Jednym z podstawowych celów projektu było dostarczanie bardzo ekonomicznej platformy IT
(oprogramowanie, eksport na inne serwisy, strona internetowa etc.) jak również zapewnienie stabilności
cen wystawiania ofert w internecie (od maja 2018 ceny są na takim samym poziomie).
Dlatego, jako portal pośredników, pragniemy przedstawić nasze nowe propozycje i poinformować o
rozwiązaniach, które umożliwią Państwu zminimalizowanie obciążeń finansowych, nie tylko
doraźnie, ale w długim okresie.
Jesteśmy z Wami! Chcemy pomóc Państwu w tych trudnych czasach dlatego dostajecie od nas:
- 50% zniżki w postaci podwojenia limitów eksportu ofert • do odwołania
- 400 zł na promowanie ofert do wykorzystania w dowolnym momencie
- Darmowy eksport ofert do innych serwisów • do odwołania
- Darmowy system Automatycznych Podbić • automatycznie włączony dla naszych partnerów
- Darmowe 2 godzinne szkolenie dotyczące przygotowania strony responsywnej. Usługa strony
jest w ramach pakietu usług.
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Ułatwiamy zmiany

Przypominamy, że każdy Partner ma dostępne następujące narzędzia:
-

Oprogramowanie SzybkoPlus - zarządzanie ofertami, klientami, wydruk ulotek
Darmowy dostęp do systemu wycen AVM Szybko.pl - systemu który najszybciej zareaguje na
zmiany na rynku i ułatwi trafne oszacowanie cen w szybko zmieniającym się otoczeniu
Wykonanie i utrzymywania responsywnej strony swojego biura
Wykonywanie wirtualnych wizyt w nieruchomościach
System wymiany ofert MLS
Bezpłatny eksport ofert na portale regionalne

Wykorzystanie tych opcji pozwoli Wam obniżyć koszty prowadzenia biura i jednocześnie
gwarantuje obecność waszych ofert w internecie. Mamy też nadzieję, że pozwoli Wam spokojniej
patrzeć w nadchodzącą niepewną dla nas wszystkich przyszłość. Widząc dynamikę sytuacji
zapewniamy, że będziemy ją na bieżąco monitorować i komunikować się z Wami.

Razem możemy więcej!
W imeniu Polskie Federacji Rynku Nieruchomości
Andrzej Piórecki

W imeniu Szybko.pl
Wojciech Kosinski
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