INFORMACJA DLA
KLIENTA SPRZEDAJĄCEGO
MIESZKANIE

DZIEŃ DOBRY!
Jako VEA działamy na rynku niedużych mieszkań dobrze skomunikowanych z centrum
Warszawy. To nasza SPECJALIZACJA! A działający z nami Klienci kupujący znają nas właśnie
z tej strony. Czy wiesz, że dzięki temu zapewnimy Ci możliwość skutecznej sprzedaży
Twojego lokalu w znacznie krótszym czasie?
Działamy według opracowanego na bazie długoletnich doświadczeń, autorskiego modelu
promocji ogłoszeń. Gwarantujemy, że osiągniemy maksymalny zasięg widoczności
ogłoszenia. W jaki sposób? Współpracujemy ze wszystkimi najbardziej rozpoznawalnymi
portalami. Podpisując z nami umowę sprzedaży na wyłączność zyskasz nie tylko czas, ale
przede wszystkim wyraźne oszczędności finansowe, w porównaniu gdybyś zdecydował się
na analogiczne wyróżnienie swojej oferty samodzielnie.
Wiemy jak właściwie wyeksponować walory. Zorganizujemy profesjonalną sesję zdjęciową
i stworzymy nowoczesny materiał wideo.
Odświeżenie lokalu? Tym też się zajmiemy! W miarę potrzeb skoordynujemy wykonanie
każdego rodzaju remontu. Wszystko po to, by wydobyć z Twojej nieruchomości to co
najlepsze - nawet przy niewielkich nakładach finansowych.
Zapoznaj się teraz z profilem firmy i tym, jak wesprzemy sprzedaż Twojego mieszkania.

WARTOŚCI, to nimi kierujemy się w pracy.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wywiązywanie się z zobowiązań wobec Klientów i współpracowników
- to nasz cel.
Prezentację Twoich nieruchomości powierzymy profesjonalnemu
zespołowi, złożonemu z doświadczonych doradców. Ich zadanie
polega na kompleksowym przeprowadzeniu Ciebie przez kolejne
etapy transakcji - od analizy możliwości, poprzez przygotowanie do
transakcji, aż do odbioru dokumentów związanych z przekazaniem
mieszkania.
.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Każdego klienta traktujemy w wyjątkowy sposób. Wierzymy, że silnie
spersonalizowane podejście pozwala nam zrozumieć rzeczywiste
potrzeby.

JAKOŚĆ I ROZWÓJ
Każdy projekt był dla nas cennym doświadczeniem, źródłem wiedzy
i nauki do kolejnych działań. Ufamy, że to ciągły rozwój pozwala nam
dostarczać coraz lepsze rozwiązania dla naszych Klientów.

Wierzymy, że to jasno określone wartości są fundamentem
najlepszych projektów - kluczowym elementem końcowego sukcesu.

KIM JESTEŚMY?
Mamy w sobie entuzjazm i ogromny zapał do tego, co robimy. Tworzymy zgrany zespół
profesjonalistów, a dzięki naszej pasji do nieruchomości i doświadczeniu pomagamy
tworzyć nową jakość na tym rynku.
Spółka powstała w 2016 roku, ale członkowie naszego zespołu już od ponad piętnastu lat
zbierają doświadczenia na warszawskim rynku nieruchomości. Od zawsze stawiamy na
najwyższą jakość, korzystając ze sprawdzonych i nowoczesnych rozwiązań wyszukiwania
ofert jak i nowatorskich metod promocji ogłoszeń.

CO DLA CIEBIE ZROBIMY?
Wycenimy Twoje mieszkanie wspierając się najszerszą bazą aktywnych ofert. Mamy np.
w tej chwili dostęp do aż 3200 ofert sprzedaży mieszkania w Śródmieściu.
Przedstawimy Ci średnie ceny w okolicy, ale także porozmawiamy szerzej o obecnych
i nadchodzących tendencjach. Jako nieliczni spośród firm nieruchomościowych
posiadamy własny, kilkuosobowy dział analiz.
Wybierzemy najlepszą opcję, jeśli chodzi o promocję Twojego ogłoszenia.
Zobowiązujemy się zrealizować możliwie najwyższe statystyki wyświetleń oferty bazując na długoletnim doświadczeniu w marketingu ogłoszeń i autorskich metodach
promocji.
Na każde Twoje żądanie, udostępnimy raport z wykonanych przez nas czynności
– spotkań, telefonów, czy też wyświetleń ogłoszenia. Pokażemy Ci pracę Pośrednika
według najwyższych standardów jakości.
Wyeksponujemy wszystkie walory Twojej nieruchomości. Zorganizujemy profesjonalną
sesję zdjęciową, możemy stworzyć nowoczesny materiał wideo i pomożemy zrealizować
drobne prace związane z odświeżeniem lokalu. Wszystko, aby wydobyć właściwe atuty
Twojej nieruchomości nawet przy niewielkich nakładach finansowych.
Wesprzemy negocjacje, abyś uzyskał najkorzystniejszą cenę sprzedaży.
Damy gwarancję poprzez objęcie transakcji ubezpieczeniem odpowiedzialności
cywilnej.
Zbierzemy i przeanalizujemy niezbędną pod kątem formalno-prawnym dokumentację,
mogącą wystąpić na każdym etapie sprzedaży nieruchomości.
Skonsultujemy trudne zapisy w umowach, które będziesz musiał podpisać (zarówno
w umowie rezerwacyjnej, przedwstępnej i przenoszącej własność).
Zorganizujemy i zaaranżujemy podpisanie umowy przeniesienia własności w dowolnej,
wybranej przez Ciebie kancelarii notarialnej.
Pomożemy w przyspieszeniu procesu przepisania mediów.
Obiecujemy być do dyspozycji na każdym etapie transakcji, rozpoczynając od oględzin
i właściwej wyceny nieruchomości, podczas negocjacji ceny przy finalizacji transakcji
u notariusza oraz przekazania kluczy nowemu właścicielowi.

SZEROKIE MOŻLIWOŚCI PREZENTACJI
TWOJEGO OGŁOSZENIA

MASZ PYTANIA?
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się nam ich zadać.
Zaufaj, że wiemy jak przedstawić wszystkie atuty Twojej nieruchomości w najlepszym świetle
i w efekcie pomóc Ci uzyskać najlepszą cenę sprzedaży.
Do zobaczenia już niedługo na spotkaniu przy okazji oglądania Twojej nieruchomości!

Nasi Klienci wracają do nas i obiecujemy
mocno pracować, aby było tak dalej!
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