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Słowem wstępu

Jak długo
jeszcze?
Mija niemal rok od kiedy nasza codzienność zmieniła
się nie do poznania. Zapewne wszyscy, zmęczeni przeciągającymi się obostrzeniami, które doskwierają nam
zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej, z pewnością zadajemy sobie pytanie: jak długo jeszcze?
Choć widać już światełko normalności w tunelu, nie
będzie to normalność taka, o jakiej myślimy, przywołując obrazy sprzed marca 2020. Ta nowa normalność ukształtuje się w wyniku szeregu zmian, których
doświadczyliśmy i których jeszcze doświadczymy.
W międzyczasie warto odpowiedzieć na pytania: Jak
pandemia zmieniła rynek nieruchomości i jego klientów? Jak można wykorzystać te zmiany i przekuć je
w przewagę konkurencyjną swojej marki na rynku?
Jak przetrwać ten czas i poradzić sobie z trudnościa-

media i jego współpracę z influencerami oraz tematy
sprzedażowe dotyczące pozyskania klientów do lejka
sprzedażowego i mocy pytań pogłębionych.

mi w biznesie? Jak skutecznie walczyć z deficytem
mieszkań? O tym przeczytacie w pierwszym w tym

Owocnej lektury!

roku numerze.
By wspomóc Was w codziennych działaniach, na tapet wzięliśmy także obecność dewelopera w social
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Marta Oziemblewska

Absolwentka dziennikarstwa i medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim, copywriter
w agencji marketingowej BrandMaster oraz redaktor portalu Deweloperni.pl. Od lat
współpracuje z deweloperami, prowadząc ich social media i tworząc dla nich kampanie
reklamowe, sprawiające, że mieszkania błyskawicznie znajdują swoich właścicieli.

O czym deweloper
w mediach
społecznościowych
pisać powinien?
Studium przypadku w 10 aktach
Jeszcze kilka lat temu obecność marki w mediach społecznościowych była

opcjonalna. Oczywiście starania firm, by w nich zaistnieć, nie pozostawały

niedocenione, jednak nikt nie oczekiwał tego rodzaju aktywności od każdego,
najmniejszego przedsiębiorstwa. Czasy się zmieniły i dziś portale, takie jak

Facebook, Instagram czy LinkedIn, wpisane są w strategie wielu marek. Jak

prowadzić profile, by czerpać z nich maksimum korzyści? Z jakich koszyków
tematycznych korzystać? Jak dbać o interakcję z odbiorcami?

Marketing.
„Kup, kup, kup!”
O postach sprzedażowych
słów kilka

odpowiednia aranżacja terenów zielonych, udowodnisz, że środowisko nie jest Ci obojętne, natomiast
prezentując nowoczesne rozwiązania technologiczne,
pokażesz swoje innowacyjne podejście. Im więcej

W postach o charakterze sprzedażowym nie ma nic

argumentów przemówi za Twoją inwestycją, tym

złego. Powszechnie wiadomo przecież, że celem

szybciej sfinalizujesz transakcje.

dewelopera jest sprzedaż kompletu mieszkań w założonym czasie. Nie powinien on jednak pokazywać
tego na każdym kroku. Komunikacja nastawiona
wyłącznie na finalizowanie transakcji jest przytłaczająca i natarczywa. Rób wszystko, żeby odbiorca sam
podjął właściwą decyzję, jednocześnie nie namawiając go bezpośrednio do kupna lokalu. Mów językiem
korzyści, pokazuj zalety płynące z takiego rozwiązania. Oczywiście nie musisz całkowicie rezygnować

Im więcej argumentów
przemówi za Twoją
inwestycją, tym szybciej
sfinalizujesz transakcje.

z wpisów sprzedażowych – rekomenduję tylko, żebyś
ograniczył ich liczbę lub przynajmniej zadbał o przystępną formę postów. Użytkownicy mediów społecznościowych poszukują zwykle przyjemnego contentu – upewnij się, że znajdą go właśnie u Ciebie.

„Zewnętrzna siłownia,
kolorowy plac zabaw...”
Mnóż zalety swojej inwestycji

„Bliskość, dostępność,
atrakcyjność”
Informacje o lokalizacji
Lokalizacja to – zaraz obok ceny – kluczowy argu-

To doskonała alternatywa dla postów sprzedażo-

ment przy wyborze nieruchomości. Zainteresowani

wych. Wylicz mocne strony swojej inwestycji, ale

szukają komfortowego dojazdu do pracy, szerokiej

przede wszystkim skup się na tych, które wyróż-

oferty kompleksów rekreacyjnych, użytecznych

niają Cię spośród konkurencyjnych deweloperów.

punktów usługowych. Podaj im to na tacy. Stwórz

Przewidziałeś park na terenie osiedla? Zielony taras

listę placówek edukacyjnych w sąsiedztwie Twojej

na dachu budynku? Minisad dla przyszłych miesz-

inwestycji, podaj odległości, jakie dzielą osiedle od

kańców? Koniecznie pochwal się tymi założeniami. To

popularnych galerii handlowych, omów możliwości

także dobra okazja do komunikowania swoich warto-

związane z transportem miejskim. Decydując się

ści i ideałów. Podkreślając, jak ważna jest dla Ciebie

na budowę w danej okolicy, stajesz się poniekąd jej
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ambasadorem. Musisz poznać jej klimat, historię,
ważne obiekty. A może coś w najbliższym otoczeniu wymaga usprawnienia? Deweloperzy nierzadko

„Jesteśmy na bieżąco z naj
nowszymi trendami”
Real Time Marketing

finansują przebudowę drogi lub tworzą miejsce do
integracji przyszłych mieszkańców. Jeśli takie przed-

Są wydarzenia, które łączą wszystkich – udany wy-

sięwzięcie jest w Twoim zasięgu, koniecznie skontak-

stęp polskiej reprezentacji, premiera długo wyczeki-

tuj się w władzami miasta.

wanej gry, nowy sezon kultowego serialu… Dlaczego
nie nawiążesz do tych kwestii w swojej komunikacji? Jeśli jesteś uważnym obserwatorem, przekazy
medialne dostarczą Ci inspiracji niemal codziennie.
Musisz tylko kreatywnie podejść do zagadnienia.
Odniesienia do tematów bieżących szybko zyskują
popularność – są chętnie lajkowane i udostępniane,
co korzystnie wpływa na ich zasięgi. W takim poście
spróbuj ponadto skłonić odbiorców do interakcji.
Zadaj intrygujące pytanie, stwórz głosowanie lub
zorganizuj konkurs. Obok tego typu wpisów trudniej
przejść obojętnie.

„Zawsze jest powód do
świętowania”
Święta tradycyjne i nietypowe
Życzenia bożonarodzeniowe i wielkanocne to standard. Stosunkowo często nawiązuje się także do
Walentynek czy Dnia Ziemi. Wiele osób nie jest jednak świadomych, że kalendarz po brzegi wypełniony
jest nietypowymi świętami. Czy wiesz, że znajdziesz
w nim daty takie, jak Dzień Architektury (1 lipca),
Dzień Budowlańca (25 września) i wiele innych? Nie
musisz jednak ograniczać się wyłącznie do wydarzeń
branżowych. W Święto Czekolady zaproś klientów do
biura sprzedaży na mały poczęstunek, z kolei w Dzień
Bez Samochodu przypomnij im, za pomocą jakich
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środków komunikacji mogą dotrzeć do Twojej inwestycji. Takie kreatywne nawiązania z całą pewnością
zostaną docenione.

„Co dzieje się na
terenie inwestycji?”
Aktualizacje prac budowlanych
Na etapie przysłowiowej dziury w ziemi wielu klientom trudno przywiązać się do inwestycji. Sytuacja
zmienia się diametralnie, gdy budynki nabierają docelowych kształtów, a wśród okien, balkonów i loggii
można wypatrywać swojego przyszłego mieszkania.
Na bieżąco aktualizuj postępy prac budowlanych,
by Twoi obserwatorzy mieli pewność, że wszystko
zmierza w odpowiednim kierunku. Odnoś się także
do harmonogramu – jeśli działasz zgodnie z nim lub
nawet go wyprzedzasz, koniecznie się tym faktem
pochwal. Jeżeli natomiast odnotowałeś jakiekolwiek opóźnienia, wytłumacz ich powody. Pamiętaj,
że szczerość jest zdecydowanie lepsza niż zamiatanie
niewygodnych kwestii pod dywan.

„Glamour czy styl
skandynawski?”
Inspiruj i pomagaj aranżować

prozaiczne – pytanie o kolor ścian w salonie może
wywołać ciekawą rozmowę. Ta z kolei przekłada się
na widoczność Twojej inwestycji w sieci. Warto więc

Czym bliżej oddania lokali do użytku, tym wizja wła-

korzystać z takich sposobności. Jeśli masz w swoich

snego mieszkania staje się bardziej realna. Zaczynają

kontaktach zaufanego projektanta wnętrz, warto

się dylematy związane z przeznaczeniem poszcze-

rozważyć przeprowadzenie z nim webinaru, podczas

gólnych pomieszczeń i ich właściwą aranżacją. To

którego klienci będą mogli zadać najbardziej nurtu-

szansa dla Ciebie, by zainspirować klientów. Pokazuj

jące pytania. To samo można zrobić z innymi specjali-

funkcjonalne projekty i wizualizacje, prezentuj różne

stami. Takie konsultacje nierzadko przybliżają nieza-

style, wzbudzaj dyskusję. Czasem nawet – z pozoru

deklarowanych klientów do podjęcia decyzji.
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„Materiały od wiodących
polskich producentów”
Zastosowane technologie

intensywnej sprzedaży poinformuj odbiorców, ile
mieszkań pozostało. Być może skłoni to niezdecydowanych do podjęcia konkretniejszych działań? Czym
oferta jest węższa, tym trudniej znaleźć nabywców

Dużą popularnością cieszą się wszelkie innowacje

dla poszczególnych lokali. Pomyśl, do jakiego typu

technologiczne na terenie osiedla, w tym chociażby

klientów pasować będzie dane wnętrze. Jest dosko-

ładowarki do aut elektrycznych i panele fotowolta-

nałe dla dużej rodziny? A może lepiej sprawdzi się

iczne. Warto pamiętać również o bardziej prozaicz-

jako biuro? Spróbuj pokazać te perspektywy w pos

nych materiałach, takich jak płytki, okna czy drzwi.

tach. Po podobnych modyfikacjach może okazać się,

Daj odbiorcom do zrozumienia, że współpracujesz

że mieszkanie, które było najbardziej problematycz-

z liderami w swojej kategorii i korzystasz z najwyższej

ne, szybko znajdzie swojego właściciela.

jakości produktów. Dzięki oznaczeniom poszczególnych firm w postach, w wielu przypadkach możesz
liczyć na udostępnienia. Działa tutaj reguła wzajem-

„Nieustannie się rozwijamy”
Relacje z wydarzeń i akcji CSR

ności – gdy Ty mówisz o kimś dobrze, druga strona
zwykle nie pozostaje Ci dłużna. Kto wie – może dzięki

Choć ostatnie miesiące znacznie uszczupliły reper

temu zdobędziesz nowych klientów?

tuar targów i eventów w ich tradycyjnej formule, wie-

„W sprzedaży zostało
już tylko 5 lokali!”
Cykliczne informacje
o dostępności mieszkań

le wydarzeń przeniosło się do sieci. Jeśli brałeś udział
w spotkaniach branżowych online, warto się tym
faktem pochwalić – pokażesz w ten sposób, że jako
deweloper jesteś otwarty na zdobywanie nowej
wiedzy i aktywnie przyczyniasz się do pozytywnych
zmian na rynku nieruchomości. Dużą popularnością

Co jakiś czas warto przypomnieć klientom, że do-

cieszą się również przedsięwzięcia z dziedziny Cor-

stępnych lokali jest coraz mniej. Po każdym okresie

porate Social Responsibility. Uwzględniasz w swoich
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działaniach interesy społeczne i kwestie środowiskowe? Świetnie! Opublikuj w mediach społecznościowych materiał z sadzenia drzew czy informację
o wsparciu akcji charytatywnej. Obecnie klienci są
bardziej świadomi i chętniej korzystają z usług marek,
które wyznają podobne wartości. Dobroczynność
jest ponadto cnotą, którą warto promować.

Klienci są bardziej
świadomi i chętniej
korzystają z usług
marek, które wyznają
podobne do ich wartości.

Sposobów na tworzenie contentu w mediach społecznościowych jest naprawdę mnóstwo. Najbardziej
spektakularne efekty odnoszą działania kreatywne i
nietuzinkowe, niepozbawione jednak wartościowych
informacji o inwestycji. Równie istotna jest spójność –
nie należy jednak mylić jej z szablonowością. Ubieraj
błyskotliwe kreacje w znany klientom ton. W ten
sposób zagwarantujesz sobie poczytność oraz wysoki
poziom aktywności na Twoich profilach.
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Patryk Kułagowski

Senior Social Media Specialist w agencji 4PEOPLE oraz organizator wydarzeń LinkedIn Local
w Rybniku. Specjalista i strateg od komunikacji biznesowej oraz kampanii reklamowych dla
branż z segmentu B2B na LinkedIn. Swoje działania opiera o niekonwencjonalne pomysły.
Do ich realizacji wykorzystuje praktyczne doświadczenie, które zdobył w pracy na rynkach
międzynarodowych. Współpracuje ściśle z takimi festiwalami muzycznymi jak Rap Attack
Festival BB, OFF Festival czy Fest Festival w zakresie organizacji i promocji, a w 2017 r.
wprowadził brytyjską firmę Festicket na polski i czeski rynek.

Deweloperze,
czy stać Cię na brak
strony firmowej
na LinkedInie?

LinkedIn z roku na rok poszerza swój bank ziemi, przyciągając kolejnych

inwestorów, poszukujących nowych możliwości dotarcia do szerszego grona
odbiorców. Niektórzy stawiają na niej trwały fundament własnej marki

w postaci strony firmowej bądź też strony marki, a inni dalej zastanawiają
się, czy jest to właściwy czas i miejsce na lokatę własnego kapitału. A Ty,
deweloperze, do którego grona należysz? Czy stać Cię na brak swojego
LinkedIn Page?
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Marketing.
Koniec wymówek, czas
na działanie!

2. LinkedIn to platforma tylko dla osób poszukują-

Zapewne nie raz, nie dwa przyszło Ci się zmierzyć

Koniec z czasami, w których profil na LinkedInie był

z opiniami innych osób czy też własnymi myślami

utożsamiany wyłącznie z wirtualnym CV. To platfor-

negującymi sens obecności Twojej marki na Linked

ma relacji, która w jednym miejscu dostarcza Ci masę

Inie. Czy były one jednak zasadne? Najwyższy czas

nowych możliwości – budowania wartościowej sieci

rozwiać Twoje wątpliwości!

kontaktów, edukacji, wymiany doświadczeń, rekru-

cych pracy

tacji, komunikacji z grupą docelową, generowania
leadów, budowania wizerunku marki i wiele więcej.

1. LinkedIn to nie miejsce dla mnie

Oczywiście, możesz pozostać w cieniu i biernie przyglądać się działaniom innych 83 000** firm w Polsce

740 mln* użytkowników na świecie, z czego

obecnych na LinkedInie lub też wykorzystać w pełni

4,2 mln* w Polsce, postawiło na LinkedIn. Pomi-

ten potencjał, założyć stronę firmową dewelopera,

mo tego dalej nie odczuwasz potrzeby identyfi-

a tym samym zawalczyć o rozpoznawalność swojej

kowania się z tą platformą dla profesjonalistów?

marki na tej platformie.

Zajrzyjmy więc dalej... Branża nieruchomości
liczy w Polsce około 44 000 osób*, co stanowi
20. miejsce pod względem liczebności branż
na LinkedInie w naszym kraju – to już jasny sygnał

fot. Pixabay / pexels.com

dla Ciebie, by nie przechodzić obojętnie wobec
tej platformy. Znajdziesz tu nawet detektywa,
wróżkę czy grajka weselnego, więc czemu miałoby zabraknąć miejsca dla dewelopera, tym
bardziej że Twoja branża już tu jest.
Nawet jeśli już uznasz ostatecznie, że nie chcesz,
aby Twój profil osobisty zagościł na LinkedInie,
nie stawiaj swojej marki w terenie zalewowym
i zbuduj jej tożsamość na stabilnym gruncie
w postaci strony firmowej. To dzięki niej zyskasz
przestrzeń, z którą będą mogli identyfikować się
Twoi pracownicy, a Twój brand zyska cenny głos
w branży nieruchomości.
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4. LinkedIn fejsbuczeje

LinkedIn Stories, reakcje pod postami zbliżone
do tych z Facebooka, powszechne emotikony
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występujące w treściach postów, lolcontent,
zdjęcia z wakacji, złote myśli czy selfie rzeczywiście momentami mogą przypominać Ci bardziej
portal Marka Zuckerberga, aniżeli ten przeznaczony stricte do budowania profesjonalnych relacji biznesowych. W dalszym ciągu możesz znaleźć
na LinkedInie wartościowe treści – a będąc ich
twórcą, masz realny wpływ na to, w jakim kierun-

3. LinkedIn to pożeracz czasu, a jego mi brak

ku platforma ewoluuje. Możesz robić to zarówno
z poziomu konta osobistego, jak i strony firmowej. Dodatkowo poprzez właściwe selekcjono-

W natłoku codziennych obowiązków Twój czas to

wanie swojej sieci kontaktów możesz ograniczyć

zazwyczaj najcenniejszy kapitał, który obawiasz

ilość otrzymywanego spamu. Zresztą LinkedIn

się zainwestować w dodatkowe aktywności, wli-

chce Ci serwować treści jak najlepiej dopasowane

czając w to LinkedIn. Jeśli to jedyna bariera przed

do Twoich potrzeb i zainteresowań, musisz dać

obecnością Twojej marki na LinkedInie, to rozważ

mu tylko szansę. Wówczas nowe funkcjonalności

oddelegowanie zarządzania Twoją stroną firmową

tej platformy, jak np. wydarzenia czy wspomniane

profesjonalnej agencji marketingu online. Popyt

już wcześniej LinkedIn Stories, będziesz postrze-

na wykończenia pod klucz nie gaśnie, a wówczas

gał w kategorii kolejnej możliwości dotarcia do

zyskasz przestrzeń na bieżące działania, której tak

swojej grupy docelowej, a nie jako nietrafioną

bardzo potrzebujesz.

kopię Facebooka.

Pamiętaj, że mimo wszystko najefektywniej
sprawdza się współpraca, ale ta rozumiana

5. LinkedIn jest za drogi

przez zaangażowanie po obu stronach. Twój
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like, komentarz, udostępnienie czy ekspercka

Tworząc i zarządzając stroną firmową na własną

wypowiedź przydadzą się od czasu do czasu, by

rękę, np. poprzez wewnętrzny dział marketingu,

wesprzeć prowadzoną komunikację i wzmocnić

ograniczasz koszty z nią związane do minimum,

przekaz publikowanych postów. W końcu, kto jak

lecz nie zawsze jest na to czas. Zazwyczaj w takim

nie Ty ma wyznaczać trendy w branży.

wypadku wspierasz się działaniami zewnętrznej

Marketing.

agencji marketingowej, wówczas musisz wygospodarować budżet związany z realizacją usługi,
którego wielkość w dużej mierze uzależniona jest
od skali działań na Twoim LinkedIn Page.
Zapewne definiując LinkedIn jako kosztowną
platformę, przyszła Ci na myśl płatna reklama,
o której krąży już sporo mitów. Rzeczywiście
w porównaniu z Facebookiem może wydawać się
ona droga, ale nie jest to raczej idealne miejsce
na generowanie leadów dla branży nieruchomości, chyba że rozważasz np. sprzedaż dużych
powierzchni biurowych. W przeciwnym wypadku
powinieneś rozważać raczej działania LinkedIn
element wzmocnienia zasięgów publikowanych
postów na stronie firmowej, a także budowania
rozpoznawalności marki na platformie LinkedIn.

6. LinkedIn to miejsce tylko dla największych graczy z branży

Bez względu na to, czy jesteś lokalnym deweloperem czy rynkowym wyjadaczem strona firmowa

fot. inlytics | LinkedIn Analytics Tool / unsplash.com

Ads w formie postów sponsorowanych jako

na LinkedInie to miejsce dla Ciebie! Nikt nie każe
Ci od razu publikować 20 postów miesięcznie,
gdy dopiero ruszasz ze swoją pierwszą inwestycją. Wówczas rozpocznij budowanie rozpoznawalności swojej marki za pośrednictwem strony
firmowej etapami. Przedstaw misję i wartości
firmowe, pokaż swój zespół i partnerów, daj znać,
jak przebiega budowa, dziel się wiedzą na temat
aktualnych trendów rynkowych itd.
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fot. inlytics | LinkedIn Analytics Tool / unsplash.com

Jeśli jednak należysz już do grona tych naj-

Zaledwie kilka prostych kroków dzieli Cię teraz od jej

większych w branży, możesz pozwolić sobie

utworzenia, a cały proces jest bezpłatny. Wystarczy

na rozmach. Ze względu na liczbę realizowanych

uzupełnić LinkedIn Page o podstawowe informacje,

projektów i wielkość firmy posiadasz znacznie

takie jak: nazwa firmy, publiczny adres URL na Lin-

więcej materiałów do wykorzystania – m.in.

kedIn, branże, wielkość i rodzaj firmy, a następnie

stan realizacji poszczególnych inwestycji,

potwierdzić prawo do działania i utworzenia strony

wyniki finansowe, działania employer bran-

w imieniu firmy. Pozostałe opcje, takie jak logo, slo-

dingowe, wypowiedzi medialne i wiele więcej.

gan czy witryna, są opcjonalne na tym etapie.

Jak widzisz, każdy znajdzie tu przestrzeń dla
siebie. Teraz nadszedł czas, by ją odpowied-

Po utworzeniu strony firmowej na LinkedInie warto

nio zagospodarować!

uzupełnić ją o dodatkowe elementy, m.in. opis

Zgoda na budowę otrzymana,
pora wykonać fundamenty

(2 tys. znaków do wykorzystania), specjalizacje, zdjęcie
główne, lokalizację, hasztagi czy zdefiniować przycisk Call To Action. Dodatkowo możesz zarządzać jej
nazwą, opisem oraz sloganem w ponad 20 wersjach

No dobrze, załóżmy, że dałeś się przekonać i decydu-

językowych w zależności od Twoich potrzeb.

jesz się założyć własną stronę firmową na LinkedInie.
Opcjonalnie może to być także strona marki, tzw.

Zadbaj, aby Twoja strona firmowa była uzupełniona

Showcase Page, dedykowana np. danej inwestycji lub

w 100% i wyróżniała się na tle konkurencji. Wyraziste

segmentowi nieruchomości komercyjnych w ramach

zdjęcie główne i szablony postów spójne z identyfika-

całej struktury Twojej marki na tej platformie

cją wizualną Twojej marki na pewno Ci w tym pomogą.
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Inwestycja w budowie, czas
zawalczyć o jej rozgłos

5. Korzystaj z dostępnych funkcjonalności. LinkedIn
Events, LinkedIn Ads, LinkedIn Stories to niektóre
z możliwości dotarcia do swojej grupy docelowej

Dotarłeś do miejsca, w którym sama obecność strony
firmowej na LinkedInie nie wystarczy, aby zdobyć
zainteresowanie Twojej grupy docelowej. Poniższe
wskazówki znacząco ułatwią Ci realizację tego celu.

z poziomu strony firmowej.

6. Nie zapominaj o analityce. LinkedIn Page to
cała masa przydatnych danych, które pozwolą Ci
określić, m.in. czy publikowane treści cieszą się
odpowiednim zaangażowaniem, a Twoja strona

1. Stwórz spójną strategię komunikacji. Odpowied-

firmowa przyciąga pożądanych obserwujących.

nia częstotliwość i regularność publikacji pomogą
uniknąć Ci niekontrolowanego chaosu na stro-

Podsumowując, strona firmowa na LinkedInie to Two-

nie firmowej.

ja pierwsza, a zarazem kluczowa inwestycja, od której

2. Dziel się wiedzą i wyznaczaj trendy. Twój głos też
ma znaczenie! Edukuj swoją grupę odbiorców,
dziel się ciekawymi insightami z branży, wyrażaj

będzie zależał sukces Twojej marki na tej platformie.
Stwarza nieocenioną przestrzeń do budowania relacji
i zaufania wśród Twoich aktualnych i potencjalnych
klientów, partnerów czy inwestorów.

opinie, a być może będzie Ci dane zyskać miano
eksperta w swoim segmencie.

3. Twórz angażujące treści i zadbaj o zróżnicowanie formatów. W aktualnym gąszczu informacji
walka o uwagę odbiorcy to nie lada wyzwanie.

Jednak jak to bywa z każdą większą inwestycją, może
budzić ona pewne wątpliwości na starcie. Gdy jednak
poznasz ją bliżej, dostrzeżesz jej wartość i zaczniesz
wykorzystywać jej potencjał do realizacji swoich celów biznesowych w branży nieruchomości.

Publikacje, które tworzysz, muszą wnosić wartość
dodaną, by nie przejść obok nich obojętnie. Kreatywność jest w cenie. Statyczne formaty to nie
wszystko, wykorzystaj ankiety, prezentacje czy wideo do pobudzenia zaangażowania pod postami.

4. Wyznacz ambasadorów marki. Nie bój się zaan-

Źródła:
*Dane pochodzą z dnia 29 stycznia 2021 r. z panelu reklamowego LinkedIn
** Dane pochodzą z dnia 29 stycznia 2021 r. z aplikacji Sales
Navigator na LinkedIn

gażować swoich pracowników we wsparcie Twojej
firmy na LinkedInie. To oni stanowią Twój najcenniejszy kapitał, który przybliży Cię do realizacji
zamierzonych celów.
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Radca prawny i wspólnik w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k. Lider specjalizacji
e-Commerce. Pełnomocnik Izby Gospodarki Elektronicznej ds. legislacji. Specjalizuje się w prawie IT,
danych osobowych i nowych technologii. Współautor komentarzy do: ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o prawach konsumenta, rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Współpraca
z influencerem

Jak wyeliminować ryzyka,
w tym fake’owych obserwujących?
Influencerem określamy osobę, która ma wpływ na decyzje lub opinie innych.

Dzieje się tak za sprawą posiadania przez nią szerokiego grona obserwujących
i generowania dużych zasięgów w mediach społecznościowych. Influencerem
może być bloger, youtuber lub osoba prowadząca konto w innych mediach
społecznościowych, jak Instagram czy Facebook. Internauci obserwujący

daną osobę często przywiązują dużą wagę do jej rekomendacji. Z tego względu

współpraca z influencerami stała się ważnym i bardzo skutecznym elementem

kampanii marketingowych w internecie. Pozwalającym często na uzyskanie dużo
lepszych wyników niż z wykorzystaniem tradycyjnych nośników reklamy.

Marketing.

Współpraca z influencerem nie jest jednak wolna od

z wykorzystaniem powyższych mechanizmów. Przez

ryzyk, w tym prawnych. Na tych ostatnich będzie

to post z promocją naszych marki, usługi czy towaru

koncentrował się ten artykuł. Zdarza się bowiem,

w rzeczywistości dotrze do mniejszej liczby odbior-

że obserwujący oraz część interakcji z postami

ców, niż by na to wskazywała liczba obserwujących.

influencera nie są generowani przez rzeczywistych

Po drugie, po dodaniu postu stanowiącego element

użytkowników, lecz przez boty. Jest to w części

naszej kampanii marketingowej, influencer może ku-

przypadków skutek działania samego influencera,

pić polubienia lub komentarze, które zostaną dodane

który „kupuje” dodatkowych obserwujących lub ich

pod naszym postem. Przełoży się to na poprawę wy-

zaangażowanie. Powoduje to ryzyko, że choć nasza

ników treści w statystykach, ale nie będzie oznaczać,

kampania marketingowa będzie miała imponujące

że to prawdziwi użytkownicy wchodzą w interakcję

wyniki, to za tymi liczbami nie będą stali prawdziwi

z postem.

użytkownicy, a przecież do takich chcemy dotrzeć.
Inne problemy, które mogą przysporzyć nam i naszej
kampanii trudności wizerunkowych, to naruszenie
przez samego influencera praw autorskich lub przepisów dotyczących reklamy. Za tego typu działania,
z reguły my nie będziemy odpowiadali, ale opisanie
ich w mediach z informacją, że to była nasza kampania marketingowa, może negatywnie wpłynąć na nasz
wizerunek i doprowadzić do efektów odwrotnych
od zamierzonych.

Przed podjęciem współpracy
z influencerem warto dokonać
oceny jego realnego potencjału
marketingowego i ustalić
proporcję botów do jego
realnych obserwujących.

Fake’owi obserwujący i zasięgi
Jeżeli chodzi o pierwsze z ryzyk, to w celu jego
Niestety zdarzają się przypadki, w których okazu-

obniżenia, a nawet eliminacji, należy połączyć dwa

je się, że konto influencera nie zostało zbudowane

rodzaje działań. Przede wszystkim trzeba skorzystać

w sposób w pełni uczciwy. Istnieją bowiem możliwo-

z dostępnych na rynku narzędzi do analizy profi-

ści, które pozwalają na uzyskanie określonej liczby

li w mediach społecznościowych. Pozwalają one

obserwujących w zamian za zapłatę ceny. Podob-

na uzyskanie informacji, ilu z obserwujących dane-

nie można kupować komentarze pod postami czy

go influencera to prawdziwi użytkownicy, a ilu to

polubienia postów. Mamy tu zatem dwie płaszczyzny

boty. Umożliwi nam to ocenę realnego potencjału

ryzyka. Po pierwsze, influencer, z którym planuje-

marketingowego osoby, z którą chcemy nawiązać

my rozpocząć współpracę zbudował swoje konto

współpracę oraz właściwą wycenę jej usług. Musimy
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zdawać sobie jednocześnie sprawę, że praktycznie

Drugie ryzyko, a zatem dokupienie zaangażowania

zawsze wśród obserwujących dane konto mogą

w relacji do naszego postu, a więc dodatkowych

pojawić się boty. Nie zawsze będzie to efekt działań

polubień i komentarzy, może zmaterializować się

samego influencera. Ważna jest jednak skala tego

wówczas, jeżeli za osiągnięcie określonej ich liczby

zjawiska, a zwłaszcza proporcja botów do realnych

influencer ma otrzymać dodatkowe wynagrodze-

użytkowników. Równolegle w umowie z influencerem

nie. W umowie powinniśmy jednoznacznie zakazać

możemy odebrać jego oświadczenie, że przy bu-

takich praktyk. Jeżeli one nastąpią, wówczas może-

dowaniu swojego konta nie stosował działań pole-

my odmówić wypłaty dodatkowego wynagrodze-

gających na kupowaniu obserwujących, polubień

nia, wskazując na naruszenie umowy przez influen-

lub komentarzy. W ten sposób, jeżeli okazałoby się,

cera. Niezależnie od tego, mamy także możliwość

że było inaczej, będziemy mieli łatwiejszą możliwość

wystąpienia z roszczeniami opartymi na ustawie

dochodzenia obniżenia ceny do poziomu oddają-

z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej kon-

cego faktyczny zasięg konta influencera z pominię-

kurencji (Dz.U.2020.1913 t.j.), zwanej dalej „u.z.n.k.”.

ciem kupionych przez niego obserwujących będą-

Swoim działaniem influencer może w sposób

cych botami.

sprzeczny z dobrymi obyczajami zagrażać naszemu
interesowi lub go naruszać. Tym naruszeniem lub
zagrożeniem będzie zapłata dodatkowego wynagrodzenia, które przy zgodnym z dobrymi obyczajami wykonywaniu umowy przez influencera nie
byłoby należne.

Oznaczenie reklamy
Prowadząc działania marketingowe, trzeba zawsze
pamiętać o art. 16 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. Przepis ten
fot. Kayley Dlugos / pexels.com

uznaje za czyn nieuczciwej konkurencji reklamę,
która przybiera postać wypowiedzi zachęcającej do
nabywania towarów lub usług, ale sprawia wrażenie
neutralnej informacji. Problem braku oznaczania treści reklamowych pojawia się często wśród influencerów. Otrzymują oni wynagrodzenie za zamieszczenie
określonego posta, lecz w żaden sposób nie wskazują, że jest on reklamą. Post sprawia wręcz wrażenie
„przyjacielskiego polecenia” określonego towaru
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lub usługi. Jest to naruszenie wskazanego przepisu.
Oczywiście w pierwszej kolejności za to działanie

on
/u
ns
pl
as
co
h.
m

z nim przedsiębiorca, który opracował daną reklamę,

s
Ty

musimy zwrócić uwagę na art. 17 u.z.n.k. Zgodnie

n

treść samego posta, co nie jest rzadką praktyką, to

Jo

to my przygotowaliśmy daną kreację reklamową oraz

t.
fo

ponosi odpowiedzialność influencer. Jednak, jeżeli

a narusza ona wymogi określone w art. 16 u.z.n.k.
dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji. W takim
przypadku ryzykujemy pozwem ze strony naszej
konkurencji, która może żądać od nas m.in. publicznego przyznania się do zamawiania nieoznaczonych
reklam u influencerów. Może to spowodować istotną

W celu zabezpieczenia się przed tym ryzykiem należy

rysę na naszym wizerunku. Dodatkowo, w skrajnych

zobowiązać influencera do oznaczenia danego postu

przypadkach sprawą będzie mógł zainteresować się

jako reklamy, dodając odpowiedni punkt w umowie

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

lub w korespondencji z naszym kontrahentem. Samo

z uwagi na dopuszczenie się przez nas naruszenia

oznaczenie może nastąpić poprzez wskazanie w po-

zbiorowych interesów konsumentów.

ście, że jest to reklama lub post sponsorowany.

Prawa autorskie

Reklama, która przybiera
postać wypowiedzi
zachęcającej do nabywania
towarów lub usług,
ale sprawia wrażenie
neutralnej informacji,
jest uznawana za czyn
nieuczciwej konkurencji.

Artykuł 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231
t.j.) stanowi, że utworem jest każdy przejaw działalności twórczej człowieka o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci. Będzie
nim zatem zarówno grafika, zdjęcie, film, jak i sama
treść posta, o ile będą cechowały się indywidualnym charakterem.
Mogą zatem występować przypadki, w których
influencer „idąc na skróty”, wykorzysta we współpracy z nami grafikę czy zdjęcie wykonane przez inną
osobę. To może spowodować wystąpienie przez tę
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osobę z roszczeniami opartymi na naruszeniu praw
autorskich, a nam przysporzy kryzysu wizerunkowego
z uwagi na bezprawne wykorzystanie w naszej kampanii treści pochodzących od innej osoby. Jeżeli więc
dajemy influencerowi wolną rękę w zakresie doboru
treści, to powinniśmy wskazać w umowie, że muszą
być one efektem indywidualnej twórczości naszego
kontrahenta i oświadcza on, że nie naruszy praw osób
trzecich, a zwłaszcza praw autorskich przy tworzeniu
takich treści.
Pamiętajmy także, że stworzone przez influencera
materiały graficzne, filmy czy zdjęcia będą utworami,
do których to on będzie miał prawa autorskie. Jeżeli
więc chcielibyśmy posłużyć się takimi treściami w innych naszych kanałach komunikacyjnych, wówczas
musimy zadbać o uzyskanie odpowiedniej licencji od
influencera albo nabyć od niego autorskie prawa majątkowe do takich treści. Bez tego, dodając przykładowo grafikę stworzoną przez influencera na naszą
stronę internetową, naruszymy jego prawa autorskie.

Podsumowanie
Wchodząc we współpracę z influencerami, należy
mieć świadomość ryzyk prawnych, które mogą się
fot. Karsten Winegeart / unsplash.com

pojawić w jej trakcie. Odpowiednio ustalając zasady
współpracy oraz weryfikując wcześniej konto influencera, możemy w łatwy sposób znacząco obniżyć
prawdopodobieństwo wystąpienia problemów
prawnych. Dlatego warto zadbać o jasne określenie
ram współpracy.
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Tu
zaczyna się
dom
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Zarządza zespołem managerów i specjalistów w Nieruchomosci-online.pl, priorytetyzuje
i współtworzy projekty związane z rozwojem i marketingiem produktu.
Skupia się na znajdowaniu rozwiązań, nie przeszkód. Stawia na samodzielność, która
buduje zaangażowanie i odpowiedzialność.

Zmiana
dla przewagi
konkurencyjnej

Pandemię należałoby potraktować w kontekście zmiany, a ta – w zależności
od naszego podejścia – może być odbierana jako zagrożenie zniszczenia
dotychczasowego status quo albo jako szansa na znalezienie nowej
przewagi konkurencyjnej.

fot. Sam Lion / pexels.com
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Zmiana stylu życia, pracy i myślenia spowodowała,
że wiele biznesów istniejących do tej pory na rynku,
musi zastanowić się nad UVP (Unique Value Proposition), które oferują.
Jako marketerzy musimy zrobić ewaluację tego, co
do tej pory uległo przeobrażeniu oraz jak to wpłynęło na nasz produkt czy usługę, aby móc wyciągnąć wnioski i wykorzystać wszystko to, co przynosi zmiana.

Zdecydowana wygrana online’u
Nowe technologie szybko były w stanie wspomóc
nas w wielu codziennych sytuacjach. Wydarzenia,
które wydawałyby się niemożliwe do przeprowadzenia w nowych, zdalnych warunkach, jednak się odbyły.
Dostosowaliśmy na szybko stary, przedpandemiczny schemat, by móc korzystać z życia tak jak do tej
pory. Nieszablonowym podejściem do problemu
był zeszłoroczny Maraton w Londynie, który wbrew
wszystkim niedogodnościom odbył się i wzięło w nim
udział 43 000 uczestników z całego świata, pokonując dystans 42,195 km tyle że na własnych trasach,

rzeczywistości. Wg raportu Deloitte1 30% respon-

każdy w swojej lokalizacji. Coś, czego nie wyobrażali-

dentów zgadza się, a 63% z nich zdecydowanie

śmy sobie bez fizycznej obecności w jednym miejscu,

zgadza się ze stwierdzeniem, że będą używać więcej

odbyło się zdalnie. Jak się okazuje, nowe technologie

cyfrowych technologii niż przed wybuchem pan-

mają ogromy potencjał, który ograniczony jest być

demii. Nowoczesne rozwiązania nie tylko pomogły

może tylko przez naszą wyobraźnię.

nam więc przejść w miarę bezboleśnie przez pierwsze
etapy pandemii, ale skradły nasze serca i na stałe

Badania przeprowadzone po 2020 r. pokazują,

zagościły w naszych domach i w pracy.

iż szybko zaadoptowaliśmy się do nowych warunków
i chętnie wykorzystujemy rozwiązania technologicz-

Ograniczenie kontaktów międzyludzkich wpły-

ne do tego, aby dostosować się do pandemicznej

wa na wiele obszarów, czasami dotykając
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fot. Christin Hume / unsplash.com

wypracowanego przez nas schematu działania nie-

Jakie były reakcje marek na całym świecie na wy-

bezpośrednio. Praca i nauka zdalne, a także styl życia,

buch pandemii? Deloitte w Global Marketing

który zakłada, że więcej czasu jednak przebywamy

Trends C-suite Survey1 zapytał marketerów o to,

w domu, nie jeździmy do pracy, nie podróżujemy tyle

jakie działania podjęła ich marka w komunika-

co przed COVID-19, spowodowały spadek potencja-

cji z klientami podczas pandemii. Najczęstszymi

łu komunikacji offline’owej na korzyść online’owej.

odpowiedziami były: zwiększenie obecności ich
marki w social media (67%), wprowadzenie zmian

Obecnie rzadziej korzystamy z komunikacji publicz-

na stronach www w celu lepszego zaspokajania

nej. Według badania PwC2 z komunikacji zbiorowej

potrzeb klientów(57%), zwiększenie liczby warsztatów

i współdzielonej zrezygnowało około 25% Polaków.

i wydarzeń online’owych (49%).

Oznacza to, iż wszelkie kanały zewnętrzne, takie jak
billboardy na ulicach miast czy reklama w środkach

Większość bardzo szybko podjęła decyzję o zwięk-

transportu, mają mniejszy zasięg niż przed pande-

szeniu ekspozycji oraz budowie relacji, bazując

mią. Jest to zatem obszar, który powinniśmy wziąć

na możliwościach, jakie dają internet i nowe techno-

pod uwagę, ewaluując nasze dotychczasowe kanały

logie. Online wygrał niemal w każdej kategorii.

komunikacji. Marki, które wypracowały sobie stały schemat porozumiewania się z klientami oparty

Słowo i jego znaczenie

na kanałach outdoorowych, muszą przemyśleć swoją
strategię, uwzględniając zmieniony styl życia oraz

Przeniesienie zakupów, pracy oraz kontaktów mię-

zwiększoną konsumpcję nowych technologii.

dzyludzkich do sfery online powoduje, że znaczenia
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nabierają elementy, które wcześniej mogliśmy
zaniedbywać lub nie przypisywaliśmy im takie-

W czasie, gdy internet

go znaczenia.

wchodzi jeszcze mocniej

Aby dokonać decyzji o zakupie, musimy pozyskać

w rolę doradcy, budowa

wyczerpujące informacje na temat produktu czy
usługi. W czasach zwiększonej izolacji kontakt
z doradcą, rozmowa z nim, pozyskanie informacji,
które miałyby zweryfikować obiekcje, jest utrudniony. Rolę doradcy i sprzedawcy przejął internet.
Powoduje to, iż na szczególnym znaczeniu zyskuje
szczegółowy opis tego, co oferujemy.
Marketerzy muszą potrafić na tyle precyzyjnie
opisać to, co oferują, aby dać osobie czytającej
namiastkę fizycznej obecności (w oferowanym
mieszkaniu). Możliwość poczucia klimatu (osiedla),
tekstury, trójwymiarowości i przestrzeni.
Szczegółowy i dopracowany opis nieruchomości
jest potrzebny, także aby redukować obiekcje i budować zaufanie. Wyczerpująca informacja, która

zaufania i poczucia
pewności co do decyzji
o zakupie opiera się
jeszcze bardziej na
dostarczeniu wyczerpującej
informacji oraz fizycznego
doświadczenia oferowanej
nieruchomości.

Rozkwit VR, AR, zdjęć
i wideo 360

pomaga podjąć decyzję zakupową to taka, która
powoduje, iż czytający nie ma potrzeby dowiady-

MAC Cosmetics, jedna z popularniejszych marek

wać się więcej. Produkty i usługi, które były lepiej,

kosmetyków kolorowych w USA, użyła Augumented

bardziej wyczerpująco opisane, posiadały wiele

Reality do testowania swoich kosmetyków poprzez

szczegółowych zdjęć czy wideo, zawsze uzyskiwały

YouTube’a. Nike używa AR, aby pomagać klientom

lepsze wyniki sprzedaży. W czasie, gdy internet

w wyborze rozmiaru butów, bez fizycznej konieczno-

wchodzi jeszcze mocniej w rolę doradcy, budowa

ści przymierzania danego modelu w sklepie. Ama-

zaufania i poczucia pewności co do decyzji o za-

zon we wrześniu 2020 r. uruchomił usługę Amazon

kupie opiera się jeszcze bardziej na dostarczeniu

Explore, która pozwala użytkownikom umawiać się

wyczerpującej informacji oraz fizycznego doświad-

na spotkania online z lokalnymi ekspertami, np.: takie,

czenia oferowanej nieruchomości.

podczas którego nauczysz się, jak przygotować tacos
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w Meksyku, zwiedzisz razem z lokalnym przewodni-

wzięło udział 285 osób, 37% respondentów odpo-

kiem 500-letni klasztor w Peru czy będziesz uczest-

wiedziało, iż do prezentacji nieruchomości wykorzy-

niczyć w przygotowywaniu sushi w jednym z domów

stuje wirtualne wizyty, 36% tworzy wideo, natomiast

w Tokio. Wszystko online.

26% przeprowadza prezentacje nieruchomości
online – np. przy pomocy narzędzi do wideorozmów.

Wreszcie Facebook wprowadza nowe rozwiązanie
bazujące na Oculus Quest – „Infinite Office”. Jest

Pandemia pokazała nam, iż w temacie zdalnej prezenta-

to nowy zestaw rozszerzeń do Oculusa, które mają

cji nieruchomości potrafimy dużo więcej niż nam się wy-

ułatwiać pracę w systemie home office. Oculus łączy

daje. Poznaliśmy oraz doceniliśmy zalety wielu rozwią-

zarówno obraz z naszego domu (przednie kamery

zań technologicznych, które zastępują dotychczasowe

zainstalowane na urządzeniu rejestrujące obraz z na-

kontakty bezpośrednie. Korzystamy z nich, ponieważ są

szego otoczenia) z przestrzenią biurową.

wygodne, oszczędzają nasz czas, a jak się okazało – bywają równie efektywne co spotkania offline.

Augumented Reality, VR czy wirtualne spacery stworzone ze zdjęć 360 są również wykorzystywane do

Osobista wizyta w nieruchomości nadal będzie wi-

prezentacji nieruchomości. W badaniu ankietowym,

sienką na torcie, która upewni poszukującego w tym,

które przeprowadził portal Nieruchomosci-online.pl

że podejmuje właściwą decyzję, jednak wstępną we-

wśród pośredników w październiku 2020, a w którym

ryfikację nieruchomości coraz częściej będą wspierały nowe technologie, takie jak wirtualne wizyty,
zdjęcia 360, wideo, AR czy VR.

Zaufanie, waluta na czasie
Konsekwencją ciągłej zmiany i niepewnej rzeczywistości, w jakiej obecnie żyjemy, jest to, iż jeszcze
większego znaczenia nabrało zaufanie do marki.
Na skutek wybuchu pandemii straciliśmy grunt
pod nogami, nie jesteśmy już tak pewni jutra jak
przed erą COVID-19. Nasza pewność siebie stopniała. Przed pandemią 46% respondentów badanych
przez PwC3 odpowiadało, iż w kolejnych 12 miesiącach
spodziewa się, iż będzie wydawać więcej. Rok później,
liczba osób, które deklarowały zwiększenie wydatków,
fot.Julia M Cameron / pexels.com
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fot. Vlada Karpovich / pexels.com
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osób, które deklarowały iż będą wydawały mniej,
zwiększyła się z 19% do 36% po wybuchu pandemii.
Finanse są jednym z najważniejszych czynników, które
determinują nasze poczucie bezpieczeństwa. A to
jak widać, na skutek pandemii maleje. Dlatego tak
ważne jest, aby właśnie teraz, budować pozytywne
doświadczenie oparte na poczuciu bezpieczeństwa,
jakie może tworzyć marka.
Odpowiedzi na jakie pytania pomagają budować
zaufanie do marki?

f

Dlaczego istniejecie?

f

Jaki jest Wasz cel?

f

Co jest dla Was ważne?

f

Do czego dążycie?

f

Czy zachowacie się należycie, jeżeli chodzi o zobowiązania społeczne i środowiskowe?

f

Czy jestem bezpieczny z Wami?

f

Czy mogę Wam ufać?

f

Co jest dla Was ważniejsze: zysk czy moje
dobre samopoczucie?

f

Czy moje dane będą u Was bezpieczne?

To jednak nie słowa, a reakcja i postawa, szczególnie
w trudnych momentach, są szansą na zbudowanie
wiarygodności, zaufania i szacunku. W takim trudnym
momencie właśnie się znajdujemy, a wielu z nas prawdopodobnie po raz pierwszy było świadkiem tego,
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jak organizacje przedkładają zdrowie i bezpieczeń-

w domu, nie podróżujemy tak dużo, a jeżeli tak, to

stwo pracowników i klientów nad własny zysk.

wybieramy miejsca bardziej kameralne. Doceniamy
bardziej niezależność i dystans. Wolny czas celebru-

Czas, w którym żyjemy, jest wymagający, ale jed-

jemy inaczej.

nocześnie to moment, w którym wiele marek
otrzymuje wyjątkową szansę potwierdzenia swo-

Odkryliśmy na nowo ROD-y. Szukamy niewielkich

jej wiarygodności.

działek na uboczu, na których można postawić domek letniskowy. Zmieniło się nasze myślenie o mieszkaniu poza miastem, rozglądamy się więc chętniej
po lokalizacjach podmiejskich. COVID-19 pozwolił
nam się uniezależnić od miasta.

Czas, w którym żyjemy,
jest wymagający, ale

Na nowo odkrywamy dom, „gniazdujemy”. Stał się

jednocześnie daje

jest już centrum wszechświata. Chcemy zatem, aby

markom wyjątkową
szansę potwierdzenia ich
wiarygodności.

on dla nas ważniejszy. Jeżeli do tej pory nie był, teraz
był przytulny i wygodny. Izolacja jest inspiracją do
odkrywania naszego domu na nowo. Bardziej o niego
dbamy, więcej czasu poświęcamy na prace remontowe i meblujemy na nowo. Dom stał się również miejscem pracy, a więc musieliśmy go do tego dostosować (gdzie postawić biurko?). Zamknięci doceniliśmy

Nowe rytuały i ich
związek z marką

przestrzeń, ale również nauczyliśmy się odpoczywać
w czterech ścianach i spędzać w nich wolny czas.
Skupiamy się bardziej na swoim zdrowiu fizycznym

Pandemia zmienia nasze nawyki, ale pozwala także

i psychicznym. 66% ankietowanych w badaniu PwC3

budować nowe rytuały. Rezygnujemy z odwiedzania

stwierdziło, iż w rezultacie pandemii bardziej sku-

sklepów stacjonarnych, odkrywając zalety zakupów

piają się na swoim zdrowiu psychicznym i na samo-

online. Nie odwozimy dzieci do szkoły, znika więc

poczuciu, 69% bardziej dba o formę, a 63% skupiło

w naszym porządku dnia poranna krzątanina, pako-

się na diecie. Wszystko to stało się pomimo tego,

wanie, robienie kanapek i herbaty do szkoły. Znika

iż zamknięto baseny, siłownie, korty, stoki narciarskie.

rytuał spotykania się z przyjaciółmi w restauracji.

Stare przyzwyczajenia zmieniają się w nowe rytuały.

Wybieramy zacisze własnego domu i Netflix zamiast

Zajęcia fitness zamieniliśmy na sesję jogi na YT, którą

kina. Inaczej odpoczywamy, więcej czasu spędzamy

odbywamy we własnym domu. W dowolnej chwili.
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Dom oraz jego najbliższe otoczenie (osiedle) stały się
miejscami, do których przenieśliśmy celebrowanie wielu
t.
fo
Vl

rytuałów. Mieszkanie, sąsiedztwo, osiedle i tereny zielo-

ad
a

ne wokół niego, stają się miejscami, gdzie celebrujemy

Ka
rp
ov

wolny czas oraz gdzie dbamy o siebie. Jest to częścią

ich
/p
el
ex

budowy pozytywnego doświadczenia marki. Marka

s.c
om

miejsca ma więc ogromny potencjał, by inspirować
i uczestniczyć w budowie i celebracji nowych rytuałów.
A ta, która potrafi sprawić, by ludzie poczuli się silni
i sprawczy, by byli szczęśliwi, zwłaszcza w tych niepewnych czasach, będzie przez nich wyjątkowo doceniona.

takiej, jaką znamy sprzed pandemii, jest utopią.
Jest to wyjątkowy czas, ponieważ po raz pierw-

Marka miejsca ma więc
ogromny potencjał, by
inspirować i uczestniczyć
w budowie i celebracji

szy od dekad wchodzimy mocniej niż kiedykolwiek
w zmienione środowisko.
Warto jednak potraktować tę zmianę jako trampolinę. Jesteśmy w momencie, gdy wiele założeń można
zweryfikować, ten kto zrobi to szybciej i mądrzej, ma
większe szanse na wysoki skok.

nowych rytuałów.
Źródła:

1

Wszystko płynie

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/deloitte-digital/Artic-

les/Raport-Global-Marketing-Trends-2021-Jak-wyznaczyc-kurs-w-czasach-niepewnosci.html

Wiele zmian już nastąpiło, ale należałoby się
spodziewać, że jeszcze wiele może nastąpić. Nie

2

możemy na ten moment założyć, że okres najwięk-

-polskiego-konsumenta.pdf

https://www.pwc.pl/pl/pdf-nf/2020/raport-pwc-nowy-obraz-

szych przemian już jest za nami. Nie można również
założyć, że pandemia nie odcisnęła na stałe piętna

3

na naszym życiu i nie spowodowała stałych zmian

sights-survey/2020/consumer-insights-survey-2020.pdf

https://www.pwc.com/gx/en/consumer-markets/consumer-in-

w zachowaniu i myśleniu. Powrót do rzeczywistości
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Tomasz Targosz

Od 15 lat związany ze sprzedażą, od 8 lat aktywnie szkoli i wciąż sprzedaje, autor Sprzedaż
jest sexi i Martwa sprzedaż, laureat konkursów sprzedażowych i wsparcia sprzedaży (Diament
Sprzedaży za wzrost efektywności detalicznej), badacz i pasjonat rozwoju, współpracował
z liderami swoich branż m.in. z Decathlon, PZU, Philip Morris czy Velux. Występował na
konferencjach Asy Sprzedaży, Forum Szefów Sprzedaży, Morfologia Sprzedaży czy Trendy
Sprzedaży Pulsu Biznesu.

Co pani
o tym sądzi?

Czyli pytania pogłębiające
w sprzedaży nieruchomości
Chciałoby się sparafrazować słynną piosenkę: Pytać każdy może,

jeden lepiej, a drugi trochę gorzej. Z drugiej strony na myśl przychodzi

powiedzenie kameruńskie, które zaznacza, że piękne pytania dają piękne

odpowiedzi. Kwestia pytań w sprzedaży jest uważana chyba przez wszystkich
za rzecz istotną, przez wielu nawet za decydującą. Kłopot w tym, że czasami
może i zadamy trafne pytanie, ale nie wiemy, co zrobić z odpowiedzią...

Sprzedaż.

Stuletnia nowość!
Był rok 1925. Świat sprzedaży dostał dostęp do
wiedzy, która przetrwała próbę czasu i jest cytowana
lub modyfikowana po dziś dzień. To właśnie prawie
100 lat temu Edward Kellog Strong wydał znamienną
książkę, której tytuł można najprościej przetłumaczyć
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jako Psychologia sprzedaży i reklamy (Psychology
of selling and advertising). Znajdziemy w niej roz-

gdzie jest...?”. Tak jak proste jest do wytłumacze-

działy poświęcone przykuwaniu uwagi klientów (m.in.

nia zachowanie dzieci, tak i prostym remedium jest

modelem AIDA), finalizacji sprzedaży, ale również

odpowiedź na pytania zamknięte w starszym wieku.

pytaniom otwartym i zamkniętym. Już prawie od

Otóż większość z nas nie potrzebuje już zapełniać

wieku sprzedawcy mogą usłyszeć znane reguły,

pamięci masowej, bo wydaje nam się, że już wszystko

które mówią, że pytania otwarte dają szansę poznać

wiemy! A pytania zamknięte mają nas tylko utwier-

lepiej rozmówcę, a pytania zamknięte ograniczają

dzać w tym, co myślimy i co chcemy osiągnąć. Jest

go w wypowiedzi. Zatem „wszyscy zgadzają się ze

to połączone z jednym z błędów poznawczych, jakim

sobą, a będzie nadal tak jak jest” (wiem, kolejny cytat

jest efekt potwierdzenia (zwracamy uwagę i zapa-

z piosenki...). Co sprawia, że jest to pewna sprze-

miętujemy tylko te informacje, które potwierdzają

dażowa oczywistość, a jednak nie mamy naturalnej

nasz już nabyty światopogląd). Wejdźmy zatem z tą

umiejętności zadawania pytań otwartych? Z pomocą

wiedzą w świat sprzedaży nieruchomości.

przychodzi psychologia i przyjrzenie się nieco zachowaniom dzieci oraz dorosłych.
Każdy, kto miał do czynienia z 5- lub 6-latkiem doświadczył na własnej skórze pytań typu: „A czemu
tak?”, „Dlaczego to jest takie?”, „Co to znaczy?”. Dzieci
dlatego chcą tak dużo wiedzieć, ponieważ w ten sposób
zapełniają swoją tzw. pamięć masową. Im więcej danych
zdobędą, tym łatwiej później będzie im funkcjonować,
proste jak budowa spotkania sprzedażowego, prawda?
To teraz zastanówmy się, dlaczego większość pytań

Dobrym krokiem
w kierunku skutecznej
sprzedaży jest
zadawanie pytań
otwartych szczególnie
na początku rozmowy.

osób dorosłych przybiera postać: „Czy wszystko
dobrze u ciebie?”, „Chcesz to czy tamto?”, „Wiesz,
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Pierwszym krokiem, choć oczywistym to jednak nie-

zamknięte są niezwykle pomocne w doprecyzowaniu

łatwym, jest otwieranie każdego pytania, zwłaszcza

odpowiedzi i finalizacji sprzedaży. Niosą jednak ze

na początku rozmowy. Możesz rozpisać sobie listę

sobą pewne ryzyko, które jeśli pojawi się na począt-

10 pytań, jakie chcesz zadać potencjalnemu klientowi

ku rozmowy, może spowodować brak współpracy

(czy jak pisze Sandler – prospektowi). Jeśli które-

i dobicia targu.

kolwiek z nich zaczyna się na „czy” lub daje pozorny
wybór (chcesz a czy b?), to je wykreśl, albo zacznij

Aby wspomniane ryzyko uzmysłowić, zaproponuję

od jednego z 6 przyjaciół sprzedawców: co?, kto?,

kolejne ćwiczenie. Wybierz sobie osobę do rozmo-

gdzie?, jak?, ile?, z jakiego powodu? Uwaga: często

wy (domownika lub kogoś, kto odbierze od Ciebie

spotykam się z pewnym mechanizmem:

telefon w najbliższym czasie). Twoim zadaniem jest
namalować dom marzeń rozmówcy, ale jest jeden ha-

Czy zależy państwu na szybkim dojeździe do centrum?

czyk. Zadawaj tylko pytania zamknięte i poproś, aby
Twój rozmówca odpowiadał jedynie „tak” lub „nie”.

Zamiana pytania wygląda tu często następująco:

Ciekawy wyniku?

Zależy państwu na szybkim dojeździe do centrum?

Jeśli zrobisz to ćwiczenie zgodnie z instrukcją, spójrz
na narysowany dom. Jest to dom marzeń Twojego

Wykreślenie słówka „czy” nic nie zmienia, pytanie

rozmówcy czy Twój? Oczywiście, że Twój! Mówiąc

nadal nie daje szans na dobrą dyskusję. Nie chcę do

dom marzeń, od razu przed oczami staje nam nie-

końca demonizować pytań zamkniętych, bo z jed-

ruchomość, jaką sami byśmy chcieli mieć. Kolejnymi

nej strony bardzo rzadko ktoś odpowie nam tylko

pytaniami będziemy naprowadzać rozmówcę na tę

„tak” lub „nie”. Zazwyczaj mimo wszystko usłyszmy

wizję, a w sprzedaży, jak łatwo się domyślić, chodzi

kilka słów nawet od introwertyka. Ponadto pytania

dokładnie o coś odwrotnego...
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Wiele metodologii –
jeden wniosek

się przez swoistą „powierzchnię”. Oto jakie pytania

Otworzenie pytań to jednak nie wszystko. To za-

f

wyróżnia Rackham:
Pytania sytuacyjne – mają na celu poznać obec-

ledwie dobry początek. Teraz należy się przyjrzeć

ne stanowisko i sytuację klienta

rodzajowi stosowanych pytań otwartych i w tym celu

Przykłady: Na czym państwu zależy? Gdzie szu-

przenieśmy się do roku 1988. Wówczas ujrzał światło

kają państwo nieruchomości? Ile pokoi powinno

dzienne model sprzedaży metodą SPIN. Jej twórca,

mieć mieszkanie?

Neil Rackham, podobno przez 7 lat wraz z zespołem

f

trzymał wyniki swoich badań w tajemnicy, dopóki

Pytania problemowe – szukają trudności, na jakie
trafiali nasi rozmówcy

nie sprawdził w praktyce, czy przekładają się one

Przykłady: Co przeszkadza państwu w obecnym

na zwiększenie sprzedaży. W ten sposób towarzyszył

miejscu zamieszkania? Co by państwo zmienili

ponad 10 000 handlowców z 23 krajów.

w obecnej okolicy? Jakie problemy napotkali
państwo w poprzednim biurze nieruchomości?
f

kwencji podjętych przez rozmówców decyzji

Najskuteczniejsi

Przykłady: Co by się zmieniło, gdyby...? Jakby się

handlowcy stosują pewne

państwo czuli, jeśli udałoby się...? Co państwo
zrobią, gdy już nie będą tracić godziny na do-

sekwencje pytań, które
pogłębiają odpowiedzi
rozmówców.

Pytania implikacyjne – chodzi o poznanie konse-

jazd do pracy?
f

Pytania naprowadzające – są jak kropka nad i,
klient sam siebie utwierdza, że chce coś zmienić
Przykłady: Co państwo sądzą o nieruchomości
oddalonej kwadrans od centrum w wymarzonej
przez państwa cenie? Kogo by państwo zaprosili

Nie można pominąć wniosków z tak szeroko zakrojo-

jako pierwszych, by zobaczyli ten widok z tarasu?

nych i pierwszych tak naprawdę udokumentowanych
badań nad sprzedażą, choć pamiętajmy, że tyczyły

Ciekawostką jest to, że wiele słynnych metodologii

się one głównie sprzedaży B2B. Co z nich wynika?

sprzedażowych wygląda bardzo podobnie do tej

Otóż, najskuteczniejsi handlowcy stosują pewne

udokumentowanej przez Neila Rackhama. Wielu

sekwencje pytań, które pogłębiają odpowiedzi roz-

sprzedawcom znana jest metoda lejka (pytania

mówców, zaś ci z gorszymi wynikami nie przebijają

ogólne, kierunkowe, szczegółowe), a w latach
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70. poprzedniego wieku David Sandler przekony-

f

nauczyła jednego – co by klient nie odpowiedział,

wał o odkrywaniu „bólu” klienta poprzez pytania

to dobrze! Najważniejsze, że odpowiada...

(pytania powierzchowne, pytania o „ból”, pytania
o konsekwencje). Wszystkie oparte są o podobny

„Boję się, co odpowie rozmówca” – sprzedaż mnie

f

„Nie wypada o to pytać!” – tego nie wiemy,

schemat, który mówi jedno: nie możesz koncentro-

póki nie zapytamy, prawda? Co więcej, wcześniej

wać się na pytaniach, które nie wprowadzają cię dalej

warto dobrze „sprzedać” idee pytań i uprzedzić,

niż formularz, jaki klienci mogą uzupełnić na stronie

że będziemy je zadawać.

internetowej. Powinniśmy wyciągnąć jak najwięcej

f

„Nie umiem o to pytać...” – zadawanie sekwencji

z doświadczeń klienta i spojrzeć na konsekwencje

pytań jest naprawdę wymagające! Bez treningu

wyborów jego oczami.

nie będziesz potrafił elastycznie reagować na odpowiedzi rozmówcy. I tu przechodzimy do jeszcze

Jest kilka błędów, które sprawią, że te metodologie

jednej, kto wie, czy nie najważniejszej, sprawy...

się nie sprawdzą. Oto kilka z nich:
Oprócz dopracowania pytań otwartych chcę zachęcić do przemyślenia ostatniej rzeczy. Zastanów się,
f

„Nie pytam, bo to oczywiste” – bardzo często

co robisz, gdy rozmówca mówi, że szuka kawalerki

rezygnujemy z pytań implikacyjnych, bo przecież

na obrzeżach miasta. Jeśli od razu otwierają Ci się

wiemy, co klient odpowie. Bardzo ryzykowne

szuflady z ofertami, to na chwilę je zamknij. Pozostało

podejście! Nigdy nie róbmy założeń odnośnie

jeszcze coś bardzo ważnego, mianowicie doprecyzo-

odpowiedzi rozmówcy.

wanie i poznanie motywacji rozmówcy.
Zapytaj 3 osoby, czym są dla nich obrzeża miasta,
a możesz otrzymać do wyboru 3 dzielnice, jeśli nie
więcej. Dla jednego będzie to pół godziny drogi od
centrum, dla drugiego niemal wioska pod miastem.
Dlatego osobiście mam nawyk najzwyczajniej dopytać rozmówcę: Co dla pani oznaczają obrzeża miasta?
Zapewne może się tu włączyć błąd nr 1 („Nie pytam,
bo to oczywiste”), co jest tylko dowodem, że efekt
potwierdzenia ma się bardzo dobrze...
Kiedy już doprecyzujesz odpowiedź rozmówcy (za-

fot. Ketut Subiyanto / pexels.com

uważ, że tyczy się to wielu aspektów, np. „Co oznacza
dla pana przestronne mieszkanie?”, „Co oznacza dobra
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cena?”, „Co oznacza wysoka jakość?”, „Co oznacza
szybki termin realizacji?”), czas na poznanie motywacji.
Tu mamy bardzo często problem, aby to robić, ale to
właśnie po zadaniu tego typu pytań dzieje się magia.
- Chciałabym kawalerkę na obrzeżach miasta.
- Co dla pani oznaczają obrzeża miasta?
- Jest taka inwestycja na Fabrycznej, tuż pod lasem.
Jest tam dobry dojazd, ale też cisza i spokój.
- Co powoduje, że chciałaby pani mieszkać w takiej okolicy?
- Szczerze? Przypomina mi to pierwsze mieszkanie rodziców.
Tej ostatniej odpowiedzi nie jesteśmy się w stanie
domyślić. A jej wariantów mogą być tysiące... Dlatego nie bójmy się doprecyzowywać odpowiedzi
i poznawać motywacje naszych rozmówców. Wtedy
odkryjemy tak silne emocjonalnie powody, że nasza
prezentacja może okazać się za chwilę formalnością.

Pogłębianie pytań w 4 krokach:
1. Otwórz pytania, jakie zadajesz na początku roz-

3. Unikaj błędów, a zwłaszcza chociaż tego jed-

mowy – po ich zadaniu milcz, nie doprecyzowuj,

nego – nie rób założenia, że wiesz, co klient

nic nie dodawaj. Zapytaj i czekaj na odpowiedź.

chce powiedzieć!

Unikaj niemych pytań zamkniętych (bez „czy”)
i pozornego wyboru (czy a, czy b?).

4. Najwyższą sztuką aktywnego słuchania nie jest
tylko parafrazowanie tego, co powiedział roz-

2. Stwórz listę pytań otwartych i sprawdź, czy tyczą

mówca. Najwyższą sztuką jest podążanie za od-

się one ogólnej sytuacji rozmówcy, czy udaje

powiedziami drugiej osoby, pogłębianie odpo-

się poruszyć kwestie problemowe, oraz konse-

wiedzi i ich doprecyzowanie. To wymaga pełnej

kwencje działań. Trening zaczynamy od przelania

koncentracji na tym, co mówi klient.

pytań na papier, to naprawdę pomaga.
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Monika Bartkowiak

Właściciel Centrum Rozwoju Sprzedaży; praktyk, trener biznesu, mówca motywacyjny,
wykładowca uczelni wyższych. Pasja sprzedaży to misja, którą z radością dzieli się
z innymi. Nie lubi manipulacji i sztucznych książkowych technik, bo to już nie działa.
Stawia na autentyczność i proste rozwiązania skupione na kliencie. Na koncie ma 22 lata
w sprzedaży, 400 zadowolonych klientów i 4000 przeszkolonych sprzedawców. Więcej
informacji o autorze: www.monikabartkowiak.com

Jak pozyskać
klientów
do lejka sprzedaży?

Sprzedaż się zmieniła, świat się zmienił i nic już nie będzie takie, jak

było. Ta sytuacja dotyczy każdego z nas. W końcu musimy to zrozumieć.
W świecie pędzącego popytu, rosnącej konsumpcji, rozbuchanej

sprzedaży nikt nawet nie pomyślał, że wszystko runie jak domek z kart.
Nagle obiekcje klientów dotyczące ceny, konkurencji czy niedogodności
dotyczących współpracy stają się przyjemnym wspomnieniem, bowiem
przed nami realne wyzwanie: sprzedaż w kryzysie.
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Sytuacja zmusza nas do precyzyjnych działań, reago-

f

Mikrofon. Zadbaj o niego, mogą to być nawet

wania na zmiany w tempie ekspresowym oraz stawie-

słuchawki z funkcją mikrofonu. Jakość rozmowy

nia czoła trudnej sytuacji ekonomicznej kraju, świata

znacznie się poprawi. Tylko sprawdź, czy nie szurasz

i naszych klientów.

mikrofonem o kołnierz czy kolczyki, Ty tego nie
usłyszysz, ale Twój klient tak, a to bardzo drażni.

Nic już nie jest pewne, trzeba zatem przygotować się

f

na sprzedaż w każdych warunkach, nawet online!

Otoczenie. Postaraj się, aby Twoje tło było dość
neutralne bez zbędnych rozpraszaczy i bałaganu. Być może będzie Cię kusić kolorowa ściana

Sprzedaż nieruchomości przez
wideo? To możliwe!

z rodzinnymi zdjęciami, niestety nie jest to dobry
pomysł, będzie rozpraszać klienta.
f

O co należy zadbać podczas rozmowy wideo?

Ubranie ma znaczenie. Unikaj kratki, pasków
i wzorów (w kamerze wygląda to źle, rozprasza,
mieni się). Wbrew pozorom kolor czarny również

f

Światło. Być może nie zwracasz uwagi na to, jak wy-

nie jest dobry, pogrubia. Dzieje się tak dlatego,

glądasz podczas rozmowy z kolegami czy w czasie

że na czarnym nie widać załamania światła, po-

rutynowego wideo calla w firmie, lecz to, jak prezen-

jawia się zatem jedna wielka czarna plama, która

tujesz się podczas rozmowy z klientem czy inwesto-

zniekształca nasze ciało. Unikaj biżuterii, branso-

rem, ma ogromne znaczenie.

letek, zegarków – może przeszkadzać, kiedy stuka

Unikaj mocnego światła, które powoduje cienie
za Tobą czy na Twojej twarzy, np. pod oczami. Kieruj
światło wprost na twarz, tak samo, jak ustawioną
masz kamerę. Dobrym sposobem będzie nawet kilka
źródeł światła za kamerą, wówczas światło będzie rozproszone. Idealnie sprawdza się lampa pierścieniowa.
Kamera powinna być ustawiona na wysokości Twoich oczu, jeśli korzystasz z kamery w laptopie, postaw go na czymś, aby wyrównać poziom. W przefot. Magnet.me / unsplash.com

f

ciwnym razie będziesz „patrzył z góry” na klienta,
a przynajmniej on będzie miał takie wrażenie, a to
przecież nie jest dobre. W przypadku prezentacji
nieruchomości przydaje się selfie stick, dzięki któremu będziesz mieć bardziej stabilną rękę i będziesz
mógł lepiej kontrolować nagrywany obraz.
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o biurko, czy szeleści na uszach. Pamiętaj również,

Stwórz przestrzeń do pracy

aby włożyć jednak coś stosownego na dół ;-),
na wypadek gdybyś musiał nagle wstać.
f

Dedykowane miejsce do pracy jest absolutnie ko-

Wyeliminuj „przeszkadzaczy”. Pamiętasz za-

nieczne. Wiem, że praca zdalna, z domu może być

bawne wideo z wbiegającymi dziećmi do po-

wyzwaniem, lecz niech Cię nie kusi wygodna kanapa

koju, podczas wywiadu Roberta Kelly’ego dla

i praca z takiej pozycji, gdzie pozostali członkowie

BBC News? Postaraj się uprzedzić domowników

Twojej rodziny krzątają się wokół, tworząc hałas.

o ważnym telefonie, aby uniknąć niezręcznych

f

sytuacji. Zamknij okna, drzwi, aby jak najmniej

Stwórz dla siebie przestrzeń. Zadbaj również o jakość

hałasu dochodziło z zewnątrz.

rozmów z klientem. Niech nic Was nie rozprasza. Za-

Notuj. Pamiętaj, że rozmowa z klientem jest

dbaj o własną wygodę i komfort, abyś mógł rzeczy-

zawsze rozmową z klientem. Bądź zatem przygo-

wiście skupić się na rozmowie z klientem.

towany, notuj, zaangażuj się.
f

Patrz w oczy. Mimo iż to trudne, ponieważ zwykle

Planuj swój dzień

okienko z obrazem klienta jest z boku lub poniżej
kamery, staraj się więc patrzeć prosto w swoją
kamerę. Wtedy klient ma wrażenie, że patrzysz

Planuj swój dzień tak, jak by był to normalny dzień.
Dbaj o dyscyplinę.

na niego. Nie patrz na siebie (Ty zwykle jesteś
w okienku narożnym, wtedy kontakt wzrokowy
jest żaden).

To, że świat zwolnił, nie oznacza, że należy zwalniać.
Ty przyspiesz tam, gdzie inni zwalniają! Planuj swój
dzień, planuj swoje wizyty online, rozmowy z klientami, e-mailing i wszystkie inne czynności, które
robisz na co dzień, aby zbliżyć się do celu sprzedaży.

Teraz, kiedy wszyscy

Zapewne niektóre działania będą wymagały prze-

„zwolnili”, jest więcej

na spotkania online, dopasowując się do obecnych

przestrzeni na to, aby
poznać klientów, ich
potrzeby, wyzwania, przed

kształcenia w inne, np. zamień spotkania face to face
realiów – ważne, abyś nie rezygnował z działań, lecz
zmieniał je na adekwatne do sytuacji. Miej również
na uwadze to, że być może teraz, kiedy „nie ma klimatu” na sprzedaż, należy zwiększyć dwukrotnie intensywność telefonów czy e-maili z ofertami.

jakimi stoją, zwyczajnie ich
zrozumieć i im pomóc.
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Praca zdalna ma również swoje dobre strony! Jesteś
w domu, pijesz swoją ulubioną kawę, możesz zamienić
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ność za dążenie do celu, będziesz grał na zwłokę

liczbę przebytych kilometrów w aucie na wartościowe

i niewiele zdziałasz.

rozmowy z klientami, na które kiedyś nie było czasu!
f

Sporządź listę czynności koniecznych do osiągnięcia celu. Dopisuj każdą czynność, która
przyjdzie Ci do głowy. Systematycznie uzupełniaj
listę, a gdy już będzie kompletna, da Ci obraz
większych zadań i celów. Wskaże szlak, którym

Zadbaj o relacje

będziesz mógł podążać.

z klientami właśnie
teraz!

fot. Cathryn Lavery / unsplash.com

Myśl z ołówkiem w ręku
Zaledwie 3% dorosłych jasno określa i zapisuje swoje
cele. Osoby te osiągają 5, a nawet 10 razy więcej niż
ludzie o tym samym lub lepszym wykształceniu i zdolnościach, którzy jednak z niewiadomych względów
nigdy nie zadali sobie trudu, aby precyzyjnie określić,
czego pragną.

f

Ustal cel, czyli dokładnie sprecyzuj, czego chcesz.

f

Zanotuj to. Myśl z ołówkiem w ręku. Zapisując cel,
nadajesz mu namacalny kształt. Tworzysz coś, co

f

f

Nadaj liście formę planu. Opracuj ją zgodnie

łatwo zobaczyć. Niezapisany cel stanowi zaledwie

z priorytetami i wydziel kolejne partie czynności,

życzenie lub marzenie.

ustalając ich hierarchię. Sporządź plan graficzny.

Wyznacz deadline, czyli końcową datę osiągnięcia celu. Inaczej pilna sprawa przestanie naglić.
Plany stracą początek i koniec. Bez określonego
terminu prędko zrzucisz z siebie odpowiedzial-

Mając wypisane cele i uporządkowany plan działania, osiągniesz większą wydajność i skuteczność,
niż osoba, która wyznacza sobie cele tylko w myślach. Pamiętaj, aby uwzględnić godziny najlepszej Twojej wydajności. Nie planuj najważniejszych
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Kiedy ostatnio dzwoniłeś do swojego klienta? No
właśnie… teraz jest idealny moment, aby zbudować
wartościową relację na lata. Może wydawać Ci się to
dziwne, bo przecież niektórzy Twoi klienci nie mogą
prowadzić biznesu lub działają w minimalnym zakresie, ciężko będzie więc rozmawiać o biznesie.
Przestrzegam, nie zadawaj pytania: „Co słychać?” – to pytanie pozbawione wartości biznesowej, a w obecnych czasach może być po prostu nie
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na miejscu i postawić Cię w niezręcznej sytuacji już
na początku Waszej rozmowy.

Jak zacząć rozmowę?
Bądź rzeczywiście zainteresowany tym, co u klienta

f

rozmów po lunchu, lecz weź je na tapet od rana!

słychać i jak możesz mu pomóc. Spytaj, jak sobie

Jak mówi Brian Tracy w książce Zjedz tę żabę, jeśli

radzi. Jak pandemia wpływa na jego biznes, życie.

połkniesz największą ropuchę od samego rana,

Jakie ma największe wyzwanie? Być może będziesz

nic już złego Ci się nie przytrafi.

w stanie podesłać klientowi ciekawy artykuł, który

Zacznij natychmiast działać zgodnie z planem.
Zrób coś. Cokolwiek. Nawet prosty plan energicznie wcielany w życie ma większą wartość niż
misternie obmyślona strategia, która nie jest
realizowana w praktyce.

Klient w centrum uwagi

niedawno czytałeś czy może link do jakichś aktualnych zmian w tarczy antykryzysowej, być może jakiś
ciekawy raport, który dotyczy jego branży i podsunie
mu pewne rozwiązania.
Zapewniam Cię, że nawet jeśli teraz nie jest to czas
na sprzedaż, każda ludzka pomoc będzie doceniona.
Opłaci się. To Ty będziesz pierwszym sprzedawcą

Znasz tę zasadę?

na liście, z którym Twój klient będzie chciał współpracować, jak tylko wróci na właściwe tory. Nie czekaj,

„Klient zapomni, o czym mówiłeś, lecz nigdy nie

aż zrobi to konkurencja, zadzwoń dzisiaj. Tam po dru-

zapomni, jak się przy Tobie czuł.”

giej stronie słuchawki jest człowiek.
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Lektury obowiązkowe
poleca Dominika Mikulska
Zawodowo – marketingowiec, w głowie – analityk, w sercu – wieczny poszukiwacz metod skutecznej
komunikacji. Od 2013 roku menedżer projektów w Nieruchomosci-online.pl, gdzie odpowiada za
sferę komunikacji i realizuje projekty związane z rozwojem portalu.

Daniel Kahneman

Simon Sinek

Homo sapiens jawi się jako istota myśląca, analityczna i racjonalna.
Tymczasem, z badań wynika, że to niekonieczne prawda. Daniel Kahneman
w książce Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym pisze, że człowiek aż 85% czasu spędza na autopilocie.

Simon Sinek, znany mówca motywacyjny i autor bestsellerowych książek,
takich jak m.in. Liderzy jedzą na końcu. Dlaczego niektóre zespoły potrafią świetnie współpracować, a inne nie i Razem, czyli lepiej. Mała księga
inspiracji w czasie pisania Zaczynaj od dlaczego był jeszcze jednym z wielu
małych amerykańskich przedsiębiorców zastanawiającym się, co sprawia,
że niektóre firmy przeganiają inne o lata świetlne i szukał odpowiedzi na pytania o sens swojej biznesowej działalności.

Pułapki myślenia.
O myśleniu szybkim i wolnym

Autor zabiera nas w podróż, po powrocie z której już nic nie będzie
wyglądało tak samo. Żadna debata polityczna, komunikat reklamowy,
wymiana zdań w komentarzach pod postem na Facebooku czy nawet
rozmowa przy niedzielnym obiedzie.
W jaki sposób mózg zwodzi nas na manowce? Jakimi skrótami myślowymi
posługujemy się na co dzień? I co dla marketera najciekawsze – jak można
je wykorzystać do lepszej komunikacji marketingowej?
Każdy człowiek w odbiorze świata opiera się na dwóch systemach – systemie szybkim, który bazuje na wykształconych w nas automatyzmach, oraz
systemie wolnym, refleksyjnym. Mózg dąży do minimalizowania wysiłku,
chętniej więc pracuje w tym pierwszym. Myślenie automatyczne ułatwia
podejmowanie decyzji, ale jest obarczone wieloma tzw. błędami poznawczymi. Kahneman mówi o ludzkim mózgu jako o maszynie do wyciągania
pochopnych wniosków. Jednakże świadomość mechanizmów, jakie w nim
zachodzą, prowadzi do możliwości bardzo precyzyjnego wpływania
na ludzkie zachowania, także konsumenckie. Doniosłość tego odkrycia
zaprowadziła psychologa po Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii.

Zaczynaj od dlaczego. Jak wielcy
liderzy inspirują innych do działania

Odpowiedź znalazł, formułując koncepcję Złotego Kręgu, jedną z przełomowych koncepcji biznesowych. Według niego 3 najważniejsze pytania,
jakie powinna zadać sobie każda osoba prowadząca firmę, to kolejno:
Dlaczego? Jak? Co? Swoją ideę przedstawił w formie schematu 3 kręgów,
a pytanie: Dlaczego? umieścił w jego centrum.
Odkrył, że przodujące firmy poruszają się po kręgu od wewnątrz, a nie do
wewnątrz jak większość. Swój cel rozumieją nie jako zarabianie pieniędzy,
to jedynie rezultat. Jak miał powiedzieć Sinek: „Ludzie nie kupują tego co
robisz; kupują to, dlaczego to robisz”. Bo skuteczność marketingu zależy od
relacji, którą firma lub marka mają ze swoją społecznością, czyli od poziomu zrozumienia potrzeb, problemów i aspiracji jej uczestników.
Mogłoby się wydawać, że ta książka nie jest o marketingu. Tworzy jednak
podwaliny, które pomogą firmie podejść zupełnie inaczej do jej działania i komunikacji ze społecznością. Jest punktem wyjścia do pracy nad DNA marki.

Książka legenda. Pozycja obowiązkowa na każdej półce. Aż niewiarygodne, że dopiero teraz o niej wspominam.
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Anna Urbańska

Neurocoach i Master Trener Structogramu, metodologii, która wykorzystując wiedzę o genetyce
mózgu, pozwala skuteczniej sprzedawać, zarządzać i radzić sobie w relacjach ze sobą i innymi.
Jej pasją jest rozwój osobisty i odkrywanie potencjału ludzkiego. Przez jej programy szkoleniowe
i coachingi przeszło ponad 13 tys. osób. Autorka 8 książek. Więcej na: www.annaurbanska.pl

Przetrwać
ten czas
Jak poradzić sobie
z trudnościami w biznesie?

Już ponad dwa stulecia temu grecki filozof Heraklit z Efezu słusznie zauważył,
że jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Ta ponadczasowa prawda

zdecydowanie dotyczy również świata biznesu. W wyniku niespodziewanych
splotów okoliczności nawet najprężniej działające firmy mogą znaleźć się nagle
w tarapatach.

Trendy.

Trudna sytuacja gospodarcza kraju, brutalne dzia-

na najwyższych obrotach, co często stanowi przysłowio-

łania konkurencji czy – jak wszyscy niedawno się

wy gwóźdź do trumny w kryzysowej sytuacji. Pracodaw-

przekonaliśmy – wybuch pandemii to tylko niektóre

ca, który okazuje im wsparcie i nie lekceważy ich trud-

z wyzwań, jakie mogą napotkać deweloperzy. Wielu

nego położenia, pomaga nie tylko im, ale też samemu

z nich traci grunt pod nogami, gdy ni stąd ni zowąd

sobie, budując wśród swojego zespołu lojalność i solidar-

ich firma przestaje generować dotychczasowe zyski;

ność, dzięki którym łatwiej będzie mu wyjść z opresji.

zdarza się nawet, że w obliczu przeciwności losu kończy ona swój żywot. Warto jednak pamiętać, że ist-

Równie istotna jest troska o klientów, korzystających

nieją sprawdzone strategie, dzięki którym łatwiej jest

z usług firmy. Należy pamiętać o tym, że klient firmy

wyjść z „kryzysu” obronną ręką.

dotkniętej kryzysem również ma prawo czuć się zagro-

Troska o otoczenie

żony; często potrzebuje słowa wyjaśnienia czy wsparcia. Pokazując społeczności, że o nią dbamy, zyskujemy jej szacunek. W rezultacie udowadniamy, że nie

Kiedy firmę dopada „kryzys” dowolnego rodzaju, jego

warto stawiać na nas krzyżyka. Okazywanie auten-

skutki odczuwa nie tylko właściciel, ale też jego pracow-

tycznej troski przekłada się na wyrozumiałość, a nawet

nicy. Aby lepiej przygotować się na różne scenariusze,

chęć niesienia pomocy, o którą nie powinniśmy się

dobrze jest zawczasu zadbać o siebie i o swój zespół,

wstydzić prosić, gdy sytuacja zabrnie za daleko.

zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
Nikomu nie trzeba już chyba wyjaśniać, jak ważne
jest dbanie o własne zdrowie, warto mieć też jednak na uwadze takie aspekty jak atmosfera i zaufanie
w miejscu pracy. Zestresowani, niepewni siebie i swojej
przyszłości pracownicy nie są w stanie funkcjonować

Klient firmy dotkniętej
kryzysem również ma
prawo czuć się zagrożony;
często potrzebuje słowa
wyjaśnienia czy wsparcia.

Niejednokrotnie okazuje się, że w naszym otoczeniu znajdują się osoby, które są skłonne nas wesprzeć – czasami lepiej jest schować dumę do kieszeni
i zwyczajnie o to wsparcie zaapelować. Co więcej,
jak pokazują liczne przykłady, gdy nadchodzą trudne
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czasy, warto jest dawać innym wartość –
i to zupełnie za darmo. Bywa, że wszyscy
padamy ofiarą niesprzyjających okoliczności
i tylko wspólnymi siłami możemy stawić im czoła.

Rozwój i innowacje
Nic tak nie pomaga w przechodzeniu kryzysu jak wie-

na spokój jest solidny plan. Aby uniknąć wielkiego

dza – a drogą do wiedzy jest rozwój. Właśnie dlate-

fiaska wywołanego dynamicznie zmieniającą się

go warto w niego inwestować od samego początku

sytuacją, warto jednak planować krótkoterminowo,

funkcjonowania firmy. Przedsiębiorcy mają obecnie do

skupiając się na jednym zadaniu naraz. Takie po-

wyboru niezliczone szkolenia i publikacje, dzięki którym

dejście to esencja tak zwanego trybu przetrwania,

mogą nabyć nowe kompetencje – część z nich może

który zakłada inwestowanie czasu i energii w to, co

się z czasem okazać bezcenna, nawet gdy początkowo

w danej chwili jest najistotniejsze, by stanąć na nogi.

nie odnosimy takiego wrażenia. Umiejętność radzenia

Zamiast dawać się ponosić emocjom, lepiej każdego

sobie z kryzysem w dużej mierze sprowadza się bo-

dnia „na chłodno” analizować rzeczywistość, szczerze

wiem do elastyczności. Kiedy zauważamy, że dotych-

oceniając efekty swoich działań i w razie potrzeby

czasowe rozwiązania przestają się sprawdzać, warto do

dokonując niezbędnych modyfikacji. Najtrafniej-

skutku je modyfikować, a nawet całkowicie je zmienić,

szym wskaźnikiem zawsze będą w tym przypadku

jeśli zajdzie taka potrzeba. W niektórych sytuacjach

liczby, dobrze jest się zatem przyglądać wynikom

może to oznaczać potrzebę dywersyfikacji produktów

swojej firmy i podejmować dalsze decyzje w oparciu

lub usług. Podejmowanie jakichkolwiek działań zawsze

o ich analizę.

da nam więcej pożytku niż załamywanie rąk.
Nie można ignorować ponadto istotnej roli nowoczes
nych technologii, przed którymi część przedsiębiorców nadal się broni. Oferują one firmom coraz więcej
ułatwień, pomagając im znacząco zwiększyć ich zasięgi.
Nadeszła pora prawdziwej technologicznej rewolucji!

Analityczne podejście

Największym wrogiem
przedsiębiorcy, który
doświadcza kryzysu,
jest panika.

Jak głosi znane porzekadło, tylko spokój może
nas uratować, a jedyną skuteczną receptą
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3. O jak OPTIONS, czyli opcje
Kolejne istotne pytanie brzmi: „Jakie są moje
opcje?”. Co istotne, nie warto ograniczać się do
jednej czy dwóch odpowiedzi. Zgodnie z modelem GROW należy wygenerować minimum dwadzieścia pomysłów na realizację celu określonego
w kroku pierwszym. Nie szkodzi, jeśli w danej
chwili wydają się nam one mało realistyczne czy
nie do końca dopracowane. Liczy się to, by konsekwentnie wyszukiwać kolejne możliwości i każdą

Model GROW
Niezwykle przydatnym narzędziem z zakresu radzenia
sobie z kryzysem może się okazać coachingowy model
GROW, na który składają się cztery istotne elementy:

1. G jak GOAL, czyli cel
Po napotkaniu trudności warto zadać sobie pytania: „Co jest moim celem?”, „Na czym mi zależy?”.
Czy najważniejsze jest chronienie etatów pracowników, wygenerowanie nowych zysków, a może

z nich zapisywać.

4. W jak WILL, czyli wola
Na tym etapie czas podjąć decyzję. Co zrobię?
Który pomysł zrealizuję jako pierwszy? Który z nich
najbardziej rezonuje z tym, czego chcę dla mojego biznesu? Aby rzetelnie to ocenić, warto wrócić
myślami do punktu pierwszego, czyli celu, który
nam przyświeca. Zestawiając go z listą wygenerowanych przez nas pomysłów, łatwiej będzie nam
zweryfikować ich faktyczną użyteczność.

rozszerzenie oferty? Każda firma musi rozpatrzyć
tę kwestię indywidualnie i odpowiedzieć sobie

Powyższe wskazówki to tylko niektóre z rozwiązań,

na pytanie, do czego tak naprawdę dąży.

które mogą pomóc przetrwać kryzys na rynku, bez

2. R jak REALITY, czyli rzeczywistość
Przed podjęciem jakichkolwiek działań mających
na celu ratowanie firmy dobrze jest rzeczowo
ocenić jej bieżącą sytuację. Jak jest dzisiaj? Z jakimi problemami się mierzę? Co sprawia mi największą trudność? Jak wyglądają obecnie wyniki
finansowe firmy? Ujmując to najprościej, należy
precyzyjnie ustalić punkt wyjścia.
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wątpienia stanowią one jednak absolutną podstawę
do ruszenia z miejsca w celu naprawy sytuacji. Podsumowując to jednym zdaniem, grunt to zachować
otwarty umysł i pamiętać o otaczających nas ludziach, mając na uwadze, że siła tkwi w grupie. Cała
reszta to kwestia indywidualnych celów i odrobiny
kreatywności, która jest jedną z kluczowych cech
skutecznego przedsiębiorcy.

Trendy.

Dołącz do grupy
na Facebooku
Nieruchomosci-online.pl
dla branży deweloperskiej
Dołącz do grupy

facebook.com/groups/Nopldladeweloperow/

Korzystaj z porad dotyczących marketingu
rynku pierwotnego, wymieniaj opinie
i bądź na bieżąco!
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C
Szymon Matuszyński

Doradca w zakresie komunikacji, strategii rozwoju organizacji oraz produktu, specjalista
ds. public relations i relacji inwestorskich. Absolwent studiów MBA. Autor wielu artykułów
i analiz publikowanych w branżowych mediach, m.in. w Bankier.pl, „Dzienniku Gazecie Prawnej”,
„Wprost” czy w portalu POLITYKI. Współpracował bądź współpracuje z przedstawicielami sektora
nieruchomości: Vantage Development, Polskim Związkiem Firm Deweloperskich, Scandi Home,
a od grudnia 2019 również z portalem Nieruchomosci-online.pl.

Czy pandemia
zmieniła preferencje
klientów na rynku
nieruchomości?

Nic już nie będzie takie samo jak w przedpandemicznej erze. Wszystkie

zeszłoroczne prognozy i plany możemy umieścić w niszczarce, bo scenariusz,
jaki zafundowała nam rzeczywistość, był nie do przewidzenia. Co ciekawe,
mało pozytywny obraz i doświadczenia minionych dwunastu miesięcy

w znacznie mniejszym stopniu dotyczą rynku nieruchomości, na którym
momentami było niezwykle ciekawie.

Trendy.

Ceny mieszkań deweloperskich w 2019 roku stano-

powiedzmy sobie szczerze – rok 2019 był, ogólnie

wiły jeden z najbardziej gorących tematów poru-

rzecz ujmując, stosunkowo spokojny. Szczególnie jeśli

szających media. Wygląda na to, że czynniki, które

spojrzeć z dzisiejszej perspektywy.

za taki stan rzeczy odpowiadają, nie stracą zbytnio
na aktualności w nowym roku. A być może przy-

Górka za górką i kolejna górka

biorą jeszcze na sile. A to niemal daje gwarancję,
że już od stycznia uczestników rynku nieruchomości

W pierwszych dniach nowego roku w odniesieniu do

mieszkaniowych czekają bardzo ciekawe czasy.

rynku nieruchomości zadawaliśmy sobie pytanie, czy
nadszedł już kres trwającej przynajmniej od 2016 roku

dziennik.pl, 1 stycznia 2020 r.

hossy. Popyt na nieruchomości nie malał, podaż
starała się utrzymać momentami zawrotne tempo.

Czerwony jak cegła – tak można opisać rynek nie-

W 2019 r. do użytku oddana została rekordowa liczba

ruchomości w 2019 roku, gdzie ceny wzrosły o około

207 224 mieszkań, a banki udzieliły ponad 225 tys.

10%! W ciągu 4 lat to już łącznie 30%! Eksperci

kredytów mieszkaniowych. Klienci, oprócz realizacji

prognozują, że w tym roku sytuacja będzie wyglą-

podstawowych celów mieszkaniowych, coraz mocniej

dała podobnie.

zaczęli traktować nieruchomości jako doskonały walor inwestycyjny – nawet 40% mieszkań kupowanych

Nieruchomosci-online.pl, 8 stycznia 2020 r.

było za gotówkę.

Według wstępnych szacunków, w sześciu głównych

Jednak z początkiem marca z siłą meteoru w Europę,

polskich aglomeracjach deweloperzy mogą sprze-

w tym również w Polskę, uderzył koronawirus. Jak to

dać niemal tyle samo mieszkań, co rok wcześniej,

zwykle bywa w przypadku nieznanego zagrożenia,

choć pierwotnie wieszczono spadek. Z powodu

pierwszą reakcją społeczeństwa był szok, potem

coraz wyższych cen sprzedaż w ujęciu wartościowym

strach, który zaczął przelewać się także na pro-

bije rekordy. W zależności od miasta, ceny mieszkań

gnozy dotyczące gospodarki i oczywiście sekto-

w ub.r. wzrosły o kilka, kilkanaście procent. W War-

ra nieruchomości.

szawie to już ponad 10 tys. zł za mkw. Co dalej?
Parkiet, 5 stycznia 2020 r.

Nieuchronnie czekający
nas kryzys

W takich nastrojach witaliśmy Nowy Rok. Choć ko-

„Sprzedaż spadnie nawet o 90%”, „Znaczna część

ronawirus tlił się już wtedy w Chinach, Europa spała

osób wycofa się z zakupów z uwagi na niepewną sy-

jeszcze w miarę spokojnie, o Polsce nie wspominając.

tuację na rynku pracy”, „Czy czeka nas krach na rynku

Liczyliśmy na lepszych dwanaście miesięcy, choć

nieruchomości?” – to tylko niektóre z tytułów,
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których bardzo wiele pojawiało się w medialnej prze-

Prognozy a rzeczywistość

strzeni na przełomie marca i kwietnia. Negatywne
początkowo nastroje, ocierające się o czarnowidztwo,

Jednak wraz z upływem czasu i oswajaniem się

nie były niczym zaskakującym. U progu pandemii nie

z nową rzeczywistością, napięcie wydawało się stop-

byliśmy w stanie dobrze przewidzieć dalszego roz-

niowo maleć. Pierwszym pozytywnym, na początku

woju wypadków, ponieważ współczesny świat z takim

dość zaskakującym, sygnałem była aktywność po-

problemem się do tej pory nie mierzył.

szukujących nieruchomości w sieci. Począwszy od 11
kwietnia (sobota wielkanocna) ruch w portalu

Z drugiej strony, wobec kilkutygodniowego lockdow-

Nieruchomosci-online.pl rósł bardzo dynamicznie –

nu, kiedy gospodarka została praktycznie zamrożona,

niektóre dni przynosiły nawet 200-procentowy wzrost

trudno było nawet o powiew optymizmu – widmo

liczby użytkowników w porównaniu z rokiem 2019. Dla

upadających firm, rosnącego bezrobocia i zadłuże-

przykładu można tu podać datę 19 kwietnia: w tym

nia wzbudziło przecież nerwowość również na rynku

roku aktywnych użytkowników w portalu było 227 tys.

nieruchomości. Jeśli dodać do tego plany zaostrze-

w porównaniu z 79 tys. w roku ubiegłym, 26 kwietnia:

nia polityki kredytowej przez banki, obawy dla tego

2020 roku – 226 tys., 2019 roku – 110 tys., 3 maja:

sektora były więcej niż uzasadnione.

2020 roku 252 tys. wobec 142 tys. w roku minionym.
Liczba użytkowników przekładała się na późniejsze
kontakty z ogłoszeniodawcami, co było kolejnym
pozytywnym sygnałem, że na rynku nieruchomości,
przynajmniej na razie, o kryzysie nie mogło być mowy.
Kolejnym, niespotykanym wcześniej efektem pandemicznej rzeczywistości był nagły zwrot poszukujących
w kierunku działek i domów. Również w tym przypadku było to uzasadnione – długie tygodnie spędzone w czterech ścianach ciasnych mieszkań poddały
pod wątpliwość zasadność inwestowania w dobrze zlokalizowane ale jednak mieszkania na korzyść domu, nawet szeregówki, choćby z kawałkiem własnego ogródka.
Rosnące z każdym miesiącem zainteresowanie

fot. Jonathan Petersson / pexels.com
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gruntami widoczne było w statystykach portalu
Nieruchomosci-online.pl. Liczba kontaktów dotyczących

Trendy.

Jednak wbrew pierwotnym obawom pandemia nie
przełożyła się na spadek czy drastyczny wzrost cen
nieruchomości. Zmieniła jednak perspektywę, z jakiej
wielu uczestników tego rynku teraz na niego spogląda.
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działek w kwietniu w stosunku do marca wzrosła o przeszło 30 procent, natomiast w maju w porównaniu z miesiącem poprzedzającym o ponad 50 procent!

Wbrew pierwotnym
obawom pandemia nie
przełożyła się na spadek
czy drastyczny wzrost cen
nieruchomości.

Potwierdzają to także dane z wyszukiwarki Google.
Po 11 kwietnia nastąpił nagły wzrost zainteresowania działkami – względem analogicznego okresu

Mieszkanie nie za wszelką cenę

w 2019 roku wzrósł on aż o 55 proc.
Najważniejszym efektem pandemii jest widoczna
Począwszy od kwietnia 2020 roku rosnącym zain-

zmiana w preferencjach klientów, jeśli chodzi o rodzaj

teresowaniem cieszyły się także domy, które były

nieruchomości, którą są zainteresowani i którą w re-

najczęściej poszukiwanym rodzajem nieruchomo-

zultacie kupują. Domy i działki nigdy nie cieszyły się

ści w portalu aż do końca roku. Warto podkreślić,

takim powodzeniem. Co bardziej zaskakujące, działo

że w maju było to niemal o 1/3 więcej zapytań niż

się tak mimo realnych i uzasadnionych obaw o ekono-

tych dotyczących mieszkań!

miczną przyszłość.

Jak zatem pandemia wpłynęła na sektor nierucho-

Zamknięte w czterech ścianach niewielkich często

mości i czy rzeczywiście zmiany te były, są i będą

mieszkań rodziny o wiele śmielej niż jeszcze kilkana-

wciąż widoczne?

ście miesięcy temu zaczęły brać pod uwagę to, co
wcześniej w ogóle nie wchodziło w rachubę – prze-

Bez wątpienia wpływ ten był bardzo duży. Dotknął on

prowadzkę za wszelką cenę, aby tylko mieć skrawek

kilku obszarów, na które oddziaływały różne czynniki.

zieleni na wyłączność.
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fot. Jonathan Petersson / pexels.com

Paradoksalnie nie sprzyjała temu rynkowa rzeczywi-

nieruchomości, w II i III kwartale 2020 roku odsetek

stość, szczególnie zaostrzająca się polityka kredyto-

ten sięgał niemal 20 procent (w I i IV kwartale było to

wa banków. Mimo rekordowo niskich stóp o kredyt

odpowiednio 16,7 oraz 15,9 proc.).

jest dziś o wiele trudniej niż rok temu – chodzi tu
przede wszystkim o wymagany wkład własny, który

Konsekwencje odłożone w czasie

w większości przypadków wynosi 20 proc, a tylko
w niektórych 10 proc. wartości zobowiązania.

Lokata kapitału

Warto podkreślić, że na początku 2021 roku wciąż nie
mamy możliwości przewidzenia wszystkich konsekwencji
pandemii dla rynku nieruchomości. Pomijając kwestie
podażowe, realnym zagrożeniem jest wzrost bezrobocia.

Kolejnym, dość mocno widocznym efektem pan-

Pamiętajmy, że wiele branż wciąż pozostaje zamkniętych

demii jest jeszcze większe przywiązanie klientów do

lub ich funkcjonowanie jest mocno ograniczone.

postrzegania nieruchomości jako lokaty kapitału.
W tym przypadku zdecydowały dwa główne czynni-

Odwołanie w praktyce zimowego sezonu turystyczne-

ki – niepewność odnośnie dalszego rozwoju sytuacji

go nie pozostanie bez wpływu na liczbę upadłości wielu

i negatywnego wpływu pandemii na gospodarkę

firm i przedsiębiorstw żyjących z turystyki. W podob-

i rynki finansowe oraz praktycznie zerowa atrakcyj-

nej sytuacji jest branża gastronomiczna, eventowa czy

ność bankowych depozytów.

szeroko rozumiana branża sportu i rekreacji. Prędzej czy
później znajdzie to niestety odzwierciedlenie na rynku

Biorąc pod uwagę dane Nieruchomosci-online.pl

pracy, co może również przełożyć się na popyt szcze-

oraz wypełnianą przez użytkowników ankie-

gólnie na nowe nieruchomości.

tę dotyczącą celu przeznaczenia poszukiwanej
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Karol Kępka

Marketingowiec od 2017 roku współpracujący z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich, gdzie
współtworzył i realizował liczne projekty komunikacyjne. Interesuje się rozwojem miast, polityką
mieszkaniową, ofertą kulturalną oraz aktywizacją lokalnych społeczności. Na stałe mieszka
w Amsterdamie, gdzie z zaciekawieniem przygląda się różnicom i podobieństwom zachodzących
zmian do tych znanych z polskich miejscowości.

Nowe życie
starych
budynków

Jak walczyć z deficytem mieszkań

„W Łodzi przerabiamy budynki ZUS-u na mieszkania. I nic lepszego już dzisiaj
nie przeczytacie” – tak Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi z humorem
poinformowała na Twitterze o projekcie realizowanym przez miasto.

Opuszczony budynek ZUS-u po niezbędnych modernizacjach zamieniony
został w ponad 50 nowych mieszkań. Ale nie tylko Łódź zmienia funkcje

nieużywanych budynków i daje im nowe życie. Okazuje się, że przykładów jest
coraz więcej, głównie za granicą. Czy znaleźliśmy kolejny sposób na walkę
z niedoborem mieszkań?

Trendy.

Z pewnością Łódź zasługuje na uwagę w tej kwestii, bo o ile wydaje się, że na zachodzie Europy
trend ten zagościł już na dobre, to projekty tego
typu w Polsce na razie niełatwo wskazać. 36 lokali
w „starym” ZUS-ie i 16 w budynku postawionym
obok, aby maksymalnie wykorzystać potencjał
działki, zlokalizowanych zostało przy ulicy Łęczyckiej i służyć będzie jako lokale komunalne. Projekt
został dofinansowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Już w zupełnie innej skali biura na mieszkania
zamieniają Brytyjczycy. W samym Londynie można
znaleźć kilkanaście inwestycji będących w realizacji.
Największym tego rodzaju projektem przeprowadzonym do tej pory w Londynie był budynek Delta
Point w dzielnicy Croydon, gdzie 29 000 mkw.
powierzchni biurowej zamieniono na 348 mieszkań.
London Councils szacuje, że w ciągu ostatnich
3 lat co najmniej 830 000 mkw. zostało przekształconych w 16 600 mieszkań. Zresztą stolica Zjednoczonego Królestwa ma tak bogatą ofertę w tym
zakresie, że śmiało można wyróżnić już segmenty
od zlokalizowanych na peryferiach mieszkań komunalnych przez popularny Delta Point do luksusowego 100 Old Street.
Po przejęciu brutalistycznego biurowca znajdującego się przy 100 Old Street firma MHA London
po gruntownej renowacji wystawiła na sprzedaż
apartamenty w cenach wahających się do 2 do
4,5 mln funtów.
fot.Samuel Wölfl / unsplash.com
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Nowe prawo, nowe możliwości
W Wielkiej Brytanii kluczowy był moment, kiedy
wprowadzono zmiany w prawie. Niedostatek mieszkań, z jakim zmaga się państwo, sprawił, że rządzący
zauważyli potencjał na budowę dodatkowych kilku
tysięcy mieszkań rocznie i wprowadzili deregulację
polegającą na zniesieniu obowiązku uzyskiwania
pozwoleń planistycznych dla określonych typów
przekształceń, co objęło m.in. zamianę biur na mieszkania, a także zdecydowanie ułatwiło i przyspieszyło
proces inwestycyjny.
Nie tak daleko od Londynu, w Holandii w ciągu ostatniego roku 12 500 mieszkań zostało stworzonych
w dawnych szkołach, biurowcach i przestrzeniach
handlowych. Imponujący jest udział projektów polegających na zmianie funkcji istniejącego już budynku
w ogólnej liczbie dostarczonych na rynek mieszkań.
Było to aż 13% spośród 71 000 mieszkań wprowadzonych na holenderski rynek w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Potencjał ukryty
w nieużywanych obiektach
może przyczynić się
znacząco do lepszego
zaspokajania potrzeb
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mieszkaniowych.
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fot. Radosław Żydowicz / unsplash.com

Liczby te pokazują, że potencjał ukryty w nieużywa-

Łyżka dziegciu

nych obiektach może przyczynić się znacząco do lepszego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Chociaż

Zmiany te przynoszą również pytania o równowagę

zdarzają się także porażki. Głośnym przypadkiem

pomiędzy różnymi typami obiektów. We wspomnia-

w brytyjskich mediach jest sprawa mieszkanki domu

nym już wiele razy Londynie problem stał się na tyle

Shield House w Harlow w Wielkiej Brytanii. Ona i inni

poważny, że coraz wyraźniej słychać głosy niezado-

mieszkańcy biurowca przekształconego w mieszkania

wolonych firm poszukujących biur w stolicy. Podno-

coraz gorzej znoszą brak przystosowania otoczenia

szą, że czynsze są horrendalne, dostępnej przestrzeni

do funkcji mieszkalnej. Brak szkół i sklepów to tylko

mało, a re-purposing tylko pogarsza sprawę.

dwa z wielu problemów, które utrudniają im codzienne funkcjonowanie. Dyskusja toczy się również wokół

Nie ma wątpliwości co do tego, że i nasz rynek

deregulacji, która z jednej strony ułatwiła prowadze-

potrzebuje wsparcia, aby dążyć do wyższej liczby

nie projektów, a z drugiej doprowadziła do tworzenia

mieszkań, a jednym ze sposobów może być wzięcie

mieszkań w obiektach nieprzystosowanych do tego

przykładu z Wielkiej Brytanii, Holandii i Łodzi.

ze względu na przestrzeń, wentylację lub brak odpowiedniej ilości światła.
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