
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A convinge un proprietar sa aiba incredere in tine, reprezinta primul si, fara 
indoiala, cel mai important pas in a avea o afacere de succes. 

 
Prin intermediul acestui fisier te invitam sa descoperi cum poti obtine 
avantaje, folosind WHISE, pentru a convinge potentialii tai clienti. 

 
Softul tau imobiliar este un instrument esential in ghidarea pasilor 
tai,incepand  de la convingerea proprietarului pana la vinderea unei 
proprietati. 
WHISE te ajuta in etapele diverse ale tranzactiei imobiliare,facilitandu-ti si 
organizand aspectele repetitive si administrative. Astfel vei avea mai mult 
timp pentru a face ceea ce stii tu cel mai bine: sa negociezi, sa vinzi,, sa 
inchiriezi si sa fii prezent pe teren! 
 
Prezinta-i proprietarului: 
 
- proprietatile pe care le-ai vandut deja 
- ca detii instrumentele pentru a vinde sau inchiria proprietatea 
- ca poate sa urmareasca , pas cu pas, efortul depus pentru a reusi in 

vanzarea sau inchirierea proprietatii sale 
 



 

 

#1 Arata proprietatile pe care le-ai vandut deja 
 
Ai vandut deja in zona unde este localizata proprietatea: 
A-i arata potentialului tau client ca ai vandut deja proprietati in regiunea sa, reprezinta o 
realizare importanta. Acest lucru arata faptul ca tu cunosti zona si valoarea proprietatii sale. 
 
Nu ai vandut inca proprietati in zona: 
Ii poti arata, totusi, potentialului tai client ca ai vandut deja proprietati similiare si, desigur,ii 
poti arata si preturile din acea zona. 
 
Cautarea pe un portal online pentru a afla preturile afisate pentru proprietatile similare in 
aceea regiune, reprezinta un lucru interesant. Totusi, ar trebui sa explici clar faptul ca preturile 
listate nu sunt preturi de vanzare obtinute de tine. 
 
Cum poti sa fii si mai relevant? Arata-i preturile obtinute de tine; acest lucru va face ca 
negocierile viitoare sa fie mai transparente si oneste. 

Cum poti face acest lucru cu  WHISE? 
 
Primul pas este sa construiesti o baza de date cu proprietatile vandute. 
 
WHISE iti ofera mai multe elemente importante: 
 
STATUS TRANZACTIE : 
 

 
 
WHISE iti permite sa iti urmaresti tranzactia, pas cu pas, si sa modifici statusul proprietatii tale 
conform rezultatelor. 
 
Poti, astfel, sa cnstruiesti rapid o baza de date cu proprietati vandute si chiar cu proprietati 
care nu au putu fi vandute, de exemplu, pentru ca pretul este prea mare(un argument pe care, 
fara indoiala, nu il poti folosi ;-) 
 
PRETUL DE VANZARE OBTINUT: 
 



 

Pentru fiecare tranzactie efectuata, WHISE iti permite sa completezi pretul de vanzare obtinut. 
Acest lucru iti permite sa-i demonstrezi proprietarului, diferenta dintre valoarea”initiala” a 
proprietatii si pretul de vanzare obtinut. 
 

 
 
O LISTA DE PROPERIETATI VANDUTE 
 
Cum le poti arata potentialilor tai clienti,intr-un mod atractiv,  proprietatile pe care le-ai vandut 
deja? WHISE este disponibil pe  smartphone-ul tau, pe tableta sau laptop. Le poti arata listarile 
foarte rapid si  "in direct" 

 



 

Filtre 
 
Foloseste filtrele disponibile. Ele iti vor permite sa arati intr-un mod transparent si atragator, 
ce proprietati sunt vandute si la ce pret: 
 
Foloseste modul de vizualizare "harta" pentru a afisa intr-un mod optim proprietatile vandute 
in regiunea dorita. Foloseste mod vizualizare “lista” daca vrei sa afisezi proprietati similare care 
nu sunt localizate in aceeasi zona. 
 

#2 Este posibil ca deja sa cunosti cumparatorul! 
 

 
In zilele noastre, nu mai e nevoie sa convingi un proprietar pentru ca ii vei publica proprietatea 
pe un portal media folosind o descriere excelenta si imagini de inalta calitate. Astazi, o 
persoane are la dispozitie multe platforme care ii permit sa isi publice proprietatea. 
 
Softul tau imobiliar este un instrument profesionist pe care il poti folosi pentru a convinge 
proprietarul. Un argument solid pe care il poti folosi este acela ca ai o baza de date cu potentiali 
cumparatori care cauta intr-adevar sa cumpere o proprietate. 
 
Ca agent imobiliar, esti zi de zi in contact cu oameni care vor sa investeasca in imobiliare. Poti 
alcatui o baza de date cu potentiali cumparatori si investitori. 
 



 

Cum poti gestiona toate aceste  contacte cu  WHISE? 
 
WHISE iti permite sa gestionezi intr-un mod semi-automat toate contactele cu care 
interactionezi sau care apar prin intermediul portalurilor imobiliare sau a website-ului propriu 
. 
 

• Fiecare contact care iti solicita informatii despre o proprietate pe care ai pubicat-o este 
IN MOD AUTOMAT  salvat in baza ta de date 

 
• De-asemenea, criteriile de cautare sunt salvate automat si actualizate regulat 

 
Mai usor de atat nu se poate: iti poti construi o baza de date cu potentiali cumparatori si o poti 
mentine astfel actualizata constant si la zi. 
 
Iata un argument interesant pentru a convinge potentialul proprietar sa colaboreze cu tine. 
 
Explica-i proprietarului cum gasesti potentiali cumparatori si cum iti organizezi aceste contacte.  
Apoi, arata-i cum poti potrivi/asocia proprietatea cu contactele din baza ta de date.II poti chiar 
arata cati potentiali cumparatori ai ,care pot fi interesati chiar de proprietatea lui . 
 

 
 



 

#3 – Proprietarul tau poate urmari progresul pe care il 
faci pentru a-i vinde proprietatea!! 
 
Tehnologia le permite acum tuturor sa obtina informatii usor accesibile si imediate. 
 
Potentialii tai clienti cunosc deja acest lucru si apreciaza folosirea  acestor tehnologii pentru a 
urmari tranzactia lor imobiliara.   
Da-le acces pentru a monitoriza in timp real progresul procesului de vanzare a proprietatii lor! 
 
Acest acces ii permite proprietarului sa vada: 
 

- Vizitele facute sau programate dar si raportul efectuat de tine 
- Publicitatea 
- Emailurile trimise potentialilor cumparatori pe care ii ai in baza de date 

       -    Follow-up-ul adminitrativ pe care l-ai efectuat 
 
Fara indoiala , reprezinta argumente solide in negocierea ta cu un potential client. Cele de mai 
sus arata clar tranparenta si profesionalismul tau.  WHISE iti ofera posibilitatea sa decizi ceea 
ce doresti sa prezinti proprietarului tau. 
 
CUM TE POTI ASIGURA CA  TOATE INFORMATIILE VOR FI DISPONIBILE? 
 
In calendarul tau WHISE, ai, pentru fiecare programare, un camp “descriere”in care poti insera 
un comentariu despre vizita pe care  tocmai ai facut-o. 
 

 
 
Noteaza-ti toate comentariile potentialilor cumparatori, ceea ce ii intereseaza, si procesul de 
follow-up pe care urmeaza sa il faci. Aceste comentarii vor fi AUTOMAT si IMEDIAT vizibile 
proprietarului tau.  Informatiile de contact nu sunt,desigur, divulgate si tu, de-asemenea iti 
notezi o descriere care nu este vizibila pentru proprietar. 
Reclamele si toate emailurile trimise catre potentialii tai cumparatori sunt inregistrate in mod 
automat in istoricul proprietatii si sunt disponibile in raportul de activitate al proprietarului. 
 
Nu trebuie sa pierzi timp pretios pentru a completa toate acceste informatii si esti sigur ca 
acest raport va fi actualizat zilnic, demonstrand astfel munca pe care ai depus-o. 



 

Vrei sa cunosti mai multe detalii despre Acces Proprietar in 
WHISE? 
 
Ai mai jos un exemplu de raport proprietar : 
 
 

 


