
CENÍK 2017 

SPECIALIZOVANÝ PORTÁL  
NABÍDKA KVALITNÍCH SLUŽEB 

v rámci realitních transakcí 



 advokátní kancelář 

 notář 

 realitní makléř 

 realitní kancelář 

 finanční expert 

 daňový poradce 

 hodinový manžel 

 úklidové práce 

 stěhovací služby 

 stavební inženýr 

 

* - první fáze; může být rozšířeno (v případě zájmu ze strany občanů) o další služby 

PREFEROVANÉ SLUŽBY* pro EXKLUZIVNÍ NABÍDKU 



EXKLUZIVNÍ NABÍDKA 

 vybíráme, ověřujeme a doporučujeme pouze omezený počet partnerů Asociace 

 aktivně promujeme vybrané partnery relevantní cílové skupině 

 využíváme pro propagaci partnerů i další komunikační kanály  



CENÍK – ODHADY, POSUDKY 

 zvýšení počtu reálných objednávek 

 zvýšení povědomí o Vašich službách 

 zvýšení kreditu Vaší společnosti – doporučována naší Asociací 

 možnost získání titulu „kvalitní služba“ 

 nový komunikační kanál na potenciální zákazníky 

cena 500 Kč / měsíc 

Výhody spolupráce: 

nyní 6 měsíční platební prázdniny! 



PROČ VZNIKL PORTÁL UŽITEČNÉKONTAKTY.cz? 

V reakci na velice časté dotazy našich členů a obecně lidí, kteří aktuálně řeší své bydlení, 
prodávají nebo pronajímají nemovitost, hledajících kvalitní poskytovatele služeb. 
 
Našim cílem jsou bezpečné reality v České republice. Bezpečnost se pojí s kvalitou 
poskytovaných služeb. Znalost realitní transakce a kvalitní služby pomáhají zkvalitnit celý 
trh nemovitostí. 
 
 
Proto: 

 vybíráme partnery – nabízíme exkluzivní spolupráci 

 partnery doporučujeme a průběžně monitorujeme 

 předáváme všechny poptávky spolupracujícím partnerům 



CO PŘINÁŠÍ PORTÁL LIDEM? 

 rychlý seznam kvalitních poskytovatelů služeb 

 partnery pro různé oblasti realitní transakce (i samotné vlastnictví nemovitosti) 

 úsporu času při hledání (oproti výběru firmy z pasivních katalogů firem) 

 důvěru v podobě doporučení ze strany Asociace 

 přehlednost, jednoduchost 

 výhody poskytované členům naší Asociace 

 dostatečnou nabídkou potřebných služeb 

  



KONTAKT 

Provozovatelem portálu je Česká asociace pro nemovitosti, z.s. (nezisková organizace). 

www.capne.cz / www.avncr.cz / www.apncr.cz / www.zafcr.cz / www.ZodpovedneRadnice.cz  

 

Česká asociace pro nemovitosti, z.s. 

Třída Míru 92, 530 02 Pardubice 

 

email: obchod@capne.cz, tel.: 461 056 811 

 

http://www.capne.cz/
http://www.avncr.cz/
http://www.apncr.cz/
http://www.zafcr.cz/
http://www.zodpovedneradnice.cz/
mailto:onchod@capne.cz

