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CUPRINS
Cine sunt eu și compania mea?
Ce va pot oferi?
Ce obiective ne propunem?



Sunt agent imobiliar profesionist cu experiență, iar
cea mai mare provocare a mea este să mă asigur
că am oferit fiecărui client ce avea nevoie, ca a fost
negociată și discutată fiecare ofertare astfel ca
toate proprietățile mele sa se vândă în timp util. 

Am încredere ca iti pot gasi și       un                dintre
cele peste 5000 de cereri din baza de date ale
portofoliului agenției pe care o reprezint. 

client ție



Compania 
Gaminvest Imobiliare face
parte din grupul de
companii Gaminvest Group
și este prezentă pe piața
imobiliară din România din
anul 2007.

Sistem de lucru
performant 

Portofoliu  stabil

Marca înregistrată 

Echipă solidă de
agenți imobiliari
profesioniști 

Vizibilitate și
popularitate

Reputatie si
incredere pe piața
imobiliară 



PROCESUL DE VÂNZARE 

FAZA 1

Discutăm, condițiile
de colaborare,

elaboram o
strategie, semnăm

contractul și
introducem oferta

pe piață și în
portofoliu. 

FAZA 2

Prezentăm
proprietatea clienților

potențiali din baza
noastra de date, o

promovăm in piață,
preluăm, prelucram si
selectăm potențialii

cumpărători,
organizam vizionari și

procesăm
contraofertele lor. 

FAZA 3

Cea mai importanta
etapa, cand una

dintre oferte a fost
acceptată și se

merge mai departe
cu negocierea.

 
 Se pregătesc
documentele

necesare tranzacției.
 

 Vă asistăm si
îndrumam pana
dupa încheierea

tranzacției la notar
inclusiv. 



SĂ OBȚIN CÂT MAI MULTE OFERTE 

CA SA NEGOCIEZ FAVORABIL UN

PRET CAT MAI MARE PENTRU

PROPRIETATEA DUMNEAVOASTRĂ.

 

 

 

 

 

SA FACEM VÂNZAREA

ÎN  TIMP   UTIL PENTRU  OBIECTIVUL

DUMNEAVOASTRĂ.  

 

SA MA OCUP DE 

PROCESUL DE VANZARE ÎN ÎNTREGIME 

  CU UN MINIM DE  EFORT 

DIN PARTEA DUMNEAVOASTRĂ.

Obiectivele mele în colaborarea cu
dumneavoastră



Haideți să stăm de vorbă!

ADRESA BIROU

ADRESA DE E-MAIL

TEL.: 0748 483 758

str. Cuza Voda nr. 28, colt cu Avram Iancu,
Oradea 

imobiliare@gaminvest.ro



BENEFICIILE TALE ÎN SERVICIUL DE 
REPREZENTARE EXCLUSIVĂ

Timp mai scurt 
Proprietățile reprezentate exclusiv
sunt prioritatea noastră și timpul de
vânzare e mai scurt pentru că
aplicăm strategii țintuite și specifice.

Garanția serviciului
Prin contractul pe care il semnăm
garantăm că toate condițiile vor fi
îndeplinite pentru a duce
proprietatea spre vânzare. 

Tranzacție
avantajoasă 
Urmărim ca tranzacția sa fie
avantajoasă in primul rand de partea
proprietarului, motiv pentru care
negociem in numele dvs. 

Promovare
inteligenta
Promovam temeinic proprietățile din
portofoliul nostru prin toate canalele,
in special campanii AdWords și alte
campanii sponsorizate online. 



Idei cheie despre intermedierea imobiliară vs.
reprezentare exclusivă

Serviciul de intermediere este o alternativă a colaborării
exclusive care oferă clientului ocazia sa vândă proprietatea

si prin alte cai altele decât prin agenția Gaminvest. Desi
așteptările in ceea ce priveste rata de succes nu sunt la fel

de mari ca in cazul reprezentărilor exclusive, si i in acest tip
de colaborare ne implicam si cautam clienti potriviți pe care

sa ii ducem spre tranzacționare. 
în reprezentarea exclusivă investim.in promovare, suntem

implicați în proces si acționăm strategic dupa un plan
propriu pe care il asumăm din bugetul agentiei. In

intermediere ne asumăm parțial cheltuieli de promovare
precum și date publice legate de imobil. 



Poziționare preț 
date din piața imobiliară locală

Analiza prețului imobilului dumneavoastra va fi
discutată si realizată în raport cu dinamica pieței,

folosindu-ne de datele furnizate de rapoartele
evaluatorilor, notari publici și agenți imobiliari din

piață, astfel ca pretul de evaluare stabilit si
recomandat de noi sa fie cel potrivit, care sa
deschida oferta si sa faciliteze  procesul de 

tranzacționare pe care il pavăm cu demersuri în
tot acest timp. 
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