
Ustalenie  ceny  ofertowej
nieruchomości

oraz  

opracowanie  koncepcji  sprzedaży



Przed podjęciem jakiejkolwiek

decyzji lub podjęciem

jakichkolwiek działań, które

mogą mieć wpływ na Twoje

finanse lub firmę, powinieneś:

skonsultować się z

wykwalifikowanym

profesjonalnym doradcą 

w zakresie nieruchomości



 W naszym zawodzie kluczowe i wyróżniające

kompetencje to:

wiedza oraz umiejętność wykonania analizy na

podstawie danych źródłowych, doświadczenie

zawodowe oraz  własne doświadczenie inwestorskie.

Pierwszą rzeczą jaką robimy dla klientów jest

zapoznanie się z dokumentami nieruchomości oraz

istotnymi danymi rynkowymi, wykonanie analizy,

syntezy, wartościowania i przekazania diagnozy

właścicielowi. Dzięki nim, pomagamy naszym klientom

w  podejmowaniu najlepszych decyzji w zmieniającym

się otoczeniu i spełnianiu ich celów prywatnych lub

biznesowych.  Jesteśmy od 2000 roku dostawcą usług

analitycznych dla nieruchomości, doradztwa w zakresie

ryzyka inwestycyjnego i pokrewnych nie obejmujących

podatków.

Zaufaj ekspertom

| 2020



Beata Uberna
A G E N T  D O  Z A D A Ń  S P E C J A L N Y C H  

W  OBROCIE  NIERUCHOMOŚCIAMI

ZARZĄDCA  

DEWELOPER  I  INWESTOR

UDOKUMENTOAWANA WIEDZA EKSPERCKA

22 lata doświadczenia w obrocie nieruchomościami 

16 lat jako zarządca nr licencji 15858

18 lat jako inwestor i udziałowiec  2 spółek kapitałowych w 100%

inwestujących w rynek nieruchomości

mentorka prowadząca wykłady i warsztaty

     - nr licencji 2080, 

zobowiązana do
zachowania tajemnicy 

zawodowej 
i ubezpieczona 



DLACZEGO ISTOTNE JEST USTALENIE 

CENY OFERTOWEJ NIERUCHOMOŚCI

ORAZ 

OPRACOWANIE KONCEPCJI  SPRZEDAŻY?

Bez analizy, syntezy i wartościowania wykorzystując

kompletny program Instytutu CCIM of Chicago, nie

wydajemy żadnych oświadczeń, gwarancji ani

zobowiązań (wyraźnych lub dorozumianych) co do

dokładności lub kompletności informacji. Dlatego 

 permanentną edukację przekładamy na efektywność w

każdym zakresie aktywności zawodowej.  

Posiadamy sprawdzone rozwiązania, które po

wdrożeniu, w trakcie zarządzania transakcją, 

są gwarantem  zrealizowania celów obu stron. 

Doświadczając realizacji transakcji komercyjnych

nieruchomości inwestycyjnych, obsługujemy  osoby

fizyczne i prawne z całego świata. 



Ocena Twojej gotowości sprzedaży
nieruchomości w 3 krokach 

Zanim podejmiesz decyzję, sprawdź

  Czy jesteś gotowy
do sprzedaży swojej
nieruchomości? 

Czy znasz rynkowe
szanse i zagrożenia

związane ze sprzedażą?

Czy masz własną
opinię na temat

ceny?



Zanim podejmiesz
decyzję
Sprawdź kompetencje agenta wybierz go w oparciu o
wiedzę, doświadczenie i dobrą opinię:

Jak długo zajmuje się obrotem nieruchomościami?

Jaka jest jego wiedza i specjalizacja?

Czy cieszy się zaufaniem i jest polecany?

Czy tworzy usługi "szyte na miarę"?

Jakich dostarcza korzyści?

I rozpoznaj: czy chce Ci pomóc sprzedać czy

sprzedawać?

 

Zdecyduj, czy chcesz działać w partnerstwie z
wybranym ekspertem w zakresie obrotu

nieruchomościami? 
 



NASZ ZESPÓŁ

właścicielka firmy

pośredniczka w obrocie

nieruchomościami 

zarządca 

BEATA UBERNA

"Fascynuje mnie proces

przetwarzania wiedzy w realne

projekty, których efektem są
zmaterializowane rzeczy znacznej

wartości."

administrator

TOMASZ UBERNA

"Dokładność w działaniu i

wykorzystanie nowych technologii

w promocji nieruchomości to mój 

konik,  który pomaga dojechać
Klientom do celu."

broker nieruchomości

 

GRZEGORZ KRÓL

"Moja codzienna praca przybliża

klientów do spełnienia ich

marzeń. Krok po kroku."



Zanim podejmiesz wiążącą decyzję  

o wyborze agenta, 

my dajemy Tobie wybór
 4 przydatnych usług 



 Usługi doradztwa

Określenie

CENY OFERTOWEJ

dla celów sprzedaży

Przygotowanie 

OFERTY

sprzedaży

 MARKETINGOWE

opracowanie oferty

Przygotowanie

DOKUMENTÓW

nieruchomości

nie wymagające zwarcia umowy o pośrednictwo



Świadomie wybierz doradztwo

dotyczące 

 3.

Przygotowania dokumentów

nieruchomości do sprzedaży /

uregulowania stanu prawnego

 4.  

Marketingowego opracowania

oferty sprzedaży

  1 .

Określenia CENY OFERTOWEJ

nieruchomości oraz opracowania

koncepcji sprzedaży

 2 .  

Przygotowania oferty do

sprzedaży przez właściciela



98%
KLIENTÓW KORZYSTA 

Z USŁUGI DORADZTWA

79%
TRANSAKCJI OPARTYCH
NA ANALIZIE RYNKOWEJ 

ZMIENIŁO WŁAŚCICIELA
W ZAKŁADANYM CZASIE

określenia CENY OFERTOWEJ nieruchomości

oraz opracowania koncepcji sprzedaży

wg danych zgromadzonych o naszych klientach



30 % więcej
czasu

 

30% więcej
przychodów

wg danych z Zachodniopomorskiego Systemu Wymiany Ofert

Sprzedający, którzy skorzystali z usługi analizy rynkowej oraz opracowania koncepcji
sprzedaży uzyskali



W HISTORII  NASZEJ FIRMY

MAMY WIELE

SUKCESÓW SPRZEDAŻY 

Współdziałaniu i wymianie ofert

oraz kompetencji z innymi

agencjami

Współpracy z klientami opartej na

wzajemnym zaufaniu

Znajdywaniu rozwiązań 

Kreowaniu i realizacji koncepcji

sprzedaży

Realizacji "gwarantowanego planu

marketingowego"

dzięki: 

 



Z  n a m i  m o ż e s z  z y s k a ć

na każdym etapie wraz z

pomocnym doradcą 

WYBÓR

transakcja oparta jest na

sprawdzonych

procedurach i

rozwiązaniach

CZAS

bo masz doświadczonego

agenta, który poprowadzi

Cię za rękę

PROSTĄ DROGĘ 

DO TRANSAKCJI

od wyboru swojego

zaufanego pośrednika

do istotnych warunków

umowy sprzedaży

DECYZYJNOŚĆ



Klienci, którzy nam zaufali i sprzedali lub kupili

 

fabrykę w Nowogardzie

ośrodek wypoczynkowy w

Dziwnowie 

 

apartamenty condo w

Łomnicy, Szklarskiej

Porębie, Karpaczu, Wiśle 

 

halę magazynową i 2,7 ha

w GPP

MEDICARE

hotel i działki w Strumianach

BETCHEM

halę magazynową w w

Stargardzie

 

 

działka komercyjna w

Nowogardzie

 

działka  pod market

budowlany i pod fabrykę  w

Nowogardzie

 

działkę 4,2 ha w GPP 

wynajem mroźni -2000 m2

wynajem mag. - 1000 m2



Śledź nasze działania 

na wybranych kanałach 

FACEBOOK YOUTUBEINSTAGRAM LINKEDIN

https://www.youtube.com/channel/UC3RJJWJQM_PMVJPA7bazkVQ
https://www.facebook.com/uberna/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/?hl=pl
https://www.linkedin.com/in/beata-uberna-ccim-b351678a/


4 5 0 0  O S Ó B  

F I Z Y C Z N Y C H   I  P R AWN Y CH  

N A  P ON A D  

5 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0   Z Ł
 

LICZBA  OBSŁUŻONYCH
INWESTORÓW



Jak działamy, abyś zyskał?

poznajemy szczegółowo stan prawny i rzeczywisty nieruchomości i na

podstawie źródłowych danych rynkowych dokonujemy analizy, syntezy i

wartościowania i przekazujemy wiedzę właścicielowi i  uzgadniamy

warunki współpracy

dla zrealizowania własnego celu, klient wybiera jedną z 3

umów o pośrednictwo i to ten wybór determinuje późniejsze

działania i efekty

jako manager transakcji zapraszamy do współpracy innych

agentów, aby rozszerzyć obszar działania w celu uzyskania

jak największej liczby oferentów kupujących

PRZED PRZYJĘCIEM OFERTY WYKONUJEMY
ANALIZĘ RYNKOWĄ

PLANUJEMY DZIAŁANIA Z WŁAŚCICIELEM

REALIZUJEMY CZYNNOŚCI WE WSPÓŁPRACY
Z INNYMI AGENTAMI



JAK DZIAŁAMY

ANALIZA, SYNTEZA 

I WARTOŚCIOWANIE 

wszystko to na podstawie

danych i dokumentów

źródłowych

PODJĘCIE CZYNNOŚCI I
ROZSZERZANIE KRĘGU

WPŁYWU

6 razy częściej niż inne agencje

zapraszamy do współpracy

innych agentów, dzieląc się

własnym wynagrodzeniem 

 

DOSTARCZENIE ZBYWCY
NAJLEPSZYCH

SPOSOBNOŚCI ZBYCIA

zarządzając procesem

sprzedaży koncentujemy

się na interesie zbywcy

wg danych z Zachodniopomorskiego Systemu Wymiany Ofert i próbie 90 agencji nieruchomości



 W WYMAGAJĄCYCH

NIERUCHOMOŚCIACH

Posiadamy niezbędne nowoczesne

narzędzia, aby  zaprezentować

kubaturową ofertę w 4 D 

 W KOMERCYJNYCH

NIERUCHOMOŚCIACH 

Posiadamy wiedzę  

 doświadczenie  aktualizowane w

zmieniającym się otoczeniu prawnym i

ekonomicznym

Obsługujemy nieruchomości
na terenie całego kraju 



KROK  1

SKONTAKTUJ SIĘ
MAILOWO LUB

TELEFONICZNIE Z

WYBRANĄ OSOBĄ Z

NASZEGO ZESPOŁU

KROK  2

ZDECYDUJ O

ZLECENIU

DOTYCZĄCYM

OKREŚLENIA CENY

OFERTOWEJ DLA

CELÓW SPRZEDAŻY

KROK 3

PRZEKAŻ DOKUMENTY

ŹRÓDŁOWE I

UDOSTĘPNIJ

NIERUCHOMOŚCI DO

WIZYTACJI I

OGLĘDZIN

KROK  4

PODĄŻAJ Z NAMI W

PROCESIE

PRZYGOTOWAWCZYM 

 DO USTALENIA CENY

OFERTOWEJ I

WARUNKÓW

WSPÓŁPRACY

KROK  5

ZAPOZNAJ SIĘ ZE

WSZYSTKIMI

MATERIAŁAMI I

WIEDZĄ PRZEKAZANĄ
TOBIE W PROCESIE

I PODEJMIJ DECYZJĘ

JAK MOŻEMY CI POMÓC?
skorzystaj z tych 5 kroków



Skontaktuj się z wybranym
agentem

BEATA UBERNA 

tel. +48 606 98 22 77

beata@uberna.pl

GRZEGORZ KRÓL

tel. +48 531 664 665

krol.g@uberna.pl

TOMASZ UBERNA 

tel. +48 606 98 22 76

tomek@uberna.pl



Dziękujemy!

ZACZNIJMY 

WSPÓLNĄ PODRÓŻ

powielanie i kopiowanie zabronione


