
TWOJE OKNO
NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Oferta dla Biur Pośrednictwa

POP:

Zalety:

Co Państwo otrzymują:

Sprawne, szybkie i wygodne dotarcie do ofert prywatnych z ponad 100 źródeł internetowych i prasowych z całego kraju 
- tak najkrócej można określić ideę działania Programu POP, przygotowanego przez portal KRN.pl z myślą o biurach 
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Najlepszym dowodem skuteczności naszego narzędzia jest wciąż rosnąca liczba pośredników, którzy od lat każdy dzień 
pracy zaczynają od zalogowania się w naszym Programie. Państwo również mogą dołączyć do tej grupy, zwiększając w ten 
sposób efektywność swoich działań i minimalizując czas dotarcia do klientów.

dostęp do programu POP na jedno województwo
dla 5 użytkowników
prezentację nieograniczonej liczby ofert na
portalu KRN.pl 

dołączenie do programu rabatowego TERAPROFIT
wizytówkę w katalogu biur nieruchomości
prezentację nieograniczonej liczby ofert na
portalach partnerskich

Organizacja pracy zespołowej

· udoskonalenie pracy zespołowej
· koordynowanie pracy pośredników
  w obrębie biura
· bezkonfliktowa praca agentów
  (indywidualne konta) z ofertami
  w ramach jednego biura

Oszczędność czasu i pieniędzy

· całodobowa aktualizacja ofert    
  internetowych przez 24h/7
· maksymalne skrócenie czasu       
  potrzebnego na znalezienie oferty
· możliwość przeglądania     
  zarchiwizowanych ofert do 4 lat wstecz

Współpraca z portalem KRN.pl

· wizytówka wśród największych biur         
  nieruchomości w Polsce
· prezentacja nieograniczonej liczby ofert   
  nieruchomości na portalu KRN.pl oraz
  portalach partnerskich
· budowanie wizerunku i pozytywnego PR     
  Państwa firmy w sieci

Pełny dostęp on-line

· intuicyjna i prosta obsługa       
  niewymagająca szkolenia
· dostęp do programu z poziomu        
  przeglądarki
· pełny dostęp do źródła oferty



Profile wyszukiwania – to możliwość zapisania kryteriów wyszukiwania, dzięki czemu użytkownik nie musi za każdym razem 
ustawiać tych samych parametrów.
POPwiadamiacz –  informacja mailowa o pojawieniu sie konkretnej oferty, spełniającej wskazane wcześniej kryteria.
Schowki – mają na celu przechowywania wybranych ogłoszeń w odpowiednich zakładkach. Każdy użytkownik programu może 
utworzyć dowolną liczbę schowków.
Markery – służą do oznaczania ogłoszeń. Dzięki tej funkcji każdy z użytkowników wie, kto i jak zajmuje się daną ofertą.
Powiązane oferty – dają możliwość prześledzenia historii pojawiania się oferty na stronach źródłowych poprzez grupowanie po 
numerze telefonu lub adresie mailowym.  

Funkcje programu:

Pozostałe funkcje programu:

Jeśli mają Państwo trudności lub pytania odnośnie programu zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści umówią się 
z Państwem na spotkanie lub telefonicznie wyjaśnią obsługę programu.

Skontaktuj się z nami:
e-mail: klient@krn.pl

tel: 12 630 96 30
fax: 12 622 71 17

Wyszukiwanie proste i zaawansowane

4-letnie archiwum z możliwością podglądu 
historii oferty
Przywołanie zapisanych kryteriów 
wyszukiwania
Oznaczanie ofert, które w połączeniu z filtrami 
usprawniają pracę w programie
Pozyskanie informacji i ułatwienie pracy
z ofertami

Panel administracyjny

Zarządzanie kontami pracowników
i koordynacja zespołu
Przechowywanie interesujących ofert
Podgląd faktur 

Wyszukiwanie zaawansowane - filtry

Podgląd zadań wykonanych przez agentów w obrębie biura
Zapisanie kryteriów wyszukiwania
Informowanie drogą mailową o pojawieniu się
konkretnych ofert
Oferty dodane od ostatniego logowania
Ukrycie powieleń oferty powtarzającej się w kilku źródłach
Oferty, które pojawiły się w POP-ie tylko raz



KRN.pl:

KRN.pl to doskonały sposób na skuteczną reklamę inwestycji oraz budowanie pozytywnego wizerunku firmy. 
Nasz Portal odniósł sukces dzięki ukierunkowaniu na użytkowników, którzy poszukują rzetelnych ofert oraz 
wartościowych informacji na temat rynku nieruchomości.

Współpraca z portalem KRN.pl, to gwarancja publikacji Twoich ofert na naszych serwisach partnerskich:
100portali.pl    |    Trovit.pl    |    Mitula.com.pl    |    Multiple.pl

Reklama na portalu KRN.pl:

Reklama na portalu KRN.pl jest rozliczana w formacie Flat fee.

ponad 800 000 ofert nieruchomości
ponad 1,5 mln odsłon miesięcznie 
intuicyjna wyszukiwarka

nowoczesny design
najświeższe wiadomości z rynku nieruchomości
rozbudowany dział prawno-podatkowy

Skontaktuj się z nami:
e-mail: klient@krn.pl

tel: 12 630 96 30
fax: 12 622 71 17

CZAS TRWANIA UMOWY

USŁUGI DODATKOWE

Dodatkowe usługi POP

Wyróżnienie ofert na tydzień
do wykorzystania
przez cały okres współpracy

OPIS CENA (netto)

CENA (netto)

Do 12 miesięcy lub na czas nieokreślony

12 miesięcy

18 miesięcy

24 miesiący

200,00 zł/mc

120,00 zł/mc

100,00 zł/mc

80,00 zł/mc

Dodatkowy 1 login

Pakiet dodatkowych 5 loginów 

Dostęp do kolejnego województwa

Pakiet 5 wyróżnień

Pakiet 15 wyróżnień

Pakiet 30 wyróżnień

Oferta ważna do 31.08.2017 r. Podane ceny są cenami netto i należy doliczyć do nich obowiązującą stawkę VAT.

20 zł/mc 

50 zł/mc 

60 zł/mc

40 zł 

100 zł

150 zł

Rectangle (242 x 250 px)

Halfpage (242 x 600 px)

Gigabanner (242 x 800 px)
Belki na liście wyników

(po 3, 6 i 9 ofercie)
(787 x 80 px)


