
OFERTA DLA
BIUR POŚREDNICTWA
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom biur pośrednictwa, stworzyliśmy produkt, który wspiera  
codzienną pracę pośredników już od momentu poszukiwań nowych klientów.

Program POP – Przegląd Ofert Prywatnych - to niezwykle efektywne i niezbędne narzędzie, które 
wspiera wyszukiwanie ofert pochodzących z ponad 120 źródeł (prasowych i portali internetowych). 
Wraz  z dostępem do programu POP biura pośrednictwa otrzymują możliwość nieograniczonej 
prezentacji ofert na portalu KRN.pl.

KRN.pl - Krajowy Rynek Nieruchomości to najlepszy sposób na zbudowanie profesjonalnego 
wizerunku biura oraz skuteczną reklamę nieruchomości. Nasz Portal odniósł sukces dzięki 
ukierunkowaniu na użytkowników, którzy poszukują rzetelnych ofert oraz wartościowych informacji na 
temat rynku nieruchomości. Jako jedyni, poprzez silnie rozbudowaną część redakcyjną, gwarantujemy 
merytoryczne wsparcie, z którego na co dzień korzystają tysiące użytkowników i profesjonalistów.

Przez ostatnie lata z naszej oferty skorzystały tysiące klientów z branży nieruchomości,
dzięki którym i dla których nieustannie się rozwijamy.



Funkcje programu
POP

POP to wyszukiwarka służąca do zbierania i przeglądania ofert sprzedaży i wynajmu nieruchomości 
wystawianych wyłącznie przez osoby prywatne w prasie i internecie.
Wszystkie oferty są aktualizowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Program pozwala na maksymalne skrócenie czasu dotarcia do oferenta, tworzenie raportów oraz analiz 
sytuacji na rynku nieruchomości, a także zapoznanie się z aktualnymi cenami ofertowymi nieruchomości.

POP zapewnia:
możliwość dotarcia do ofert prywatnych zamieszczanych w ponad 120 źródłach
prasowych i internetowych (przed importem do programu ogłoszenia biur pośrednictwa
eliminowane są za pomocą zaawansowanych filtrów);
dostęp do ogłoszeń poprzez przeglądarkę internetową z każdego miejsca i w każdym
momencie bez konieczności instalacji programu;
całodobową aktualizację ofert internetowych;
pełny dostęp do źródła oferty;
maksymalne skrócenie czasu potrzebnego na znalezienie ofert;
oszczędność czasu i pieniędzy;
intuicyjną i prostą obsługę niewymagającą szkolenia;
ułatwienie pracy zespołowej - bezkonfliktowa praca agentów z ofertami w ramach
jednego biura (Każdy użytkownik widzi w programie, która oferta jest wolna. Tylko agent, który 
dodał markery lub komentarze, może je edytować i usuwać);
dwuletnie archiwum ogłoszeń.
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Funkcje zaawansowane:
wyszukiwanie zaawansowane – zawiera opcje umożliwiające zawężenie 
szukania ogłoszeń do: numeru telefonu, adresu e-mail, kluczowego słowa;
opcja „tylko nowe” – wyświetla oferty dodane do bazy POP od ostatnie-
go logowania użytkownika;
oferty powiązane – wyświetla wszystkie oferty z tymi samymi danymi 
kontaktowymi;
ukryj powielone oferty – pozwala na ukrycie ofert powtarzających się w 
kliku źródłach (serwisach ogłoszeniowych);
możliwość sortowania ofert wg źródła – np. tylko ogłoszenia z prasy;
oferty niekompletne – baza ogłoszeń z niekompletnym opisem lub 
danymi kontaktowymi.

Integracja programu
POP z portalem KRN.pl

W celu usprawnienia codziennej pracy biur pośrednictwa, opracowaliśmy produkt, który pomaga 
zarówno w poszukiwaniu nowych klientów, jak i w reklamie pozyskanych ofert.

Taką możliwość zagwarantowało połączenie w jedną usługę programu POP i portalu KRN.pl.
Usługa POP+KRN stwarza Państwu także możliwość:

prezentacji nieograniczonej liczby ofert na portalu 
KRN.pl;
wizytówkę w katalogu biur nieruchomości;
własną domenę w postaci www.nazwafirmy.krn.pl;
możliwość eksportu ofert za pomocą 30 najpopular-
niejszych programów.

Zaufali nam

Pełna lista klientów dostępna jest w serwisie KRN.pl

Ukryj powielone oferty

Funkcje podstawowe:
kalendarz – służy do przeszukiwania bazy ofert z dowolnego zakresu czasu (do 2 lat wstecz);
wyszukiwarka prosta - umożliwia przeszukiwanie bazy wg lokalizacji, rodzaju nieruchomości
i transakcji;
schowki – umożliwiają katalogowanie ofert wg preferencji użytkownika;
markery, komentarze – pozwalają zarządzać ofertami oraz nanosić uwagi
do ogłoszeń;
drukowanie – umożliwia druk lub zapis w pliku wybranych ofert.
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Cennik
POP + KRN.pl

Usługa podstawowa POP + KRN.pl obejmuje:
Prezentację biura nieruchomości na portalu KRN.pl (wizytówka z pełnymi danymi teleadresowymi oraz logo 
i informacja o firmie)
Prezentację nieograniczonej liczby ofert nieruchomości na portalu KRN.pl
Dostęp do programu POP na 1 województwo dla 5 użytkowników

Usługa podstawowa Czas trwania umowy Cena

POP + KRN
do 12 miesięcy lub

na czas nieokreślony

12 miesięcy

18 miesięcy

24 miesięcy

200,00 zł / mc

120,00 zł / mc

100,00 zł / mc

80,00 zł / mc

POP + KRN

POP + KRN

POP + KRN

Usługi dodatkowe Opis Cena

Dodatkowe usługi POP 

Pozycjonowanie firmy w dziale
„ Biura pośrednictwa”

Dodatkowy login do programu

Pakiet 5 dodatkowych loginów

Dostęp do kolejnego województwa

20,00 zł / mc

50,00 zł / mc

60,00 zł / mc

250,00 zł / mc

200,00 zł / mc

150,00 zł / mc

100,00 zł / mc

Miejsce I

Miejsce II

Miejsce III

Miejsce IV

Wyróżnione oferty

Polecana Oferta

10,00 zł / tydzień

50,00 zł / tydzień

50,00 zł / tydzień

30,00 zł / tydzień

100,00 zł / tydzień

Oferta Luksusowa

1 wyróżnienie

Pakiet 6 wyróżnień

Pakiet 15 wyróżnień

Strona główna

Strona główna

Cennik usług dodatkowych

Podane ceny są cenami netto i należy doliczyć do nich obowiązującą stawkę VAT

KRN Media Sp. z o. o. Al. Słowackiego 39
31 - 159 Kraków

tel: (12) 630-96-30
fax: (12) 622 71 17e-mail: kontakt@krn.pl


