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Dom Otwarty – nowa forma prezentacji nieruchomo�ci

Po�rednicy nieruchomo�ci prze�cigają się w poszukiwaniu rozwiąza� pozwalających na szybką
sprzedaż w atrakcyjnej cenie. W ostatnim czasie na popularno�ci zyskuje organizowanie tzw.
Dom�w Otwartych.

Zakup mieszkania wiąże się z wysoką ceną, wiele os�b dokonuje takiej transakcji tylko raz w
życiu. Dodatkowo, dom często kojarzy się z poczuciem bezpiecze�stwa, realizacją marze� itd.
Wielu klientom nie wystarcza już standardowa prezentacja mieszkania przygotowana przez
po�rednika. Jednocze�nie ze względu na dużą konkurencję na rynku, agenci nieruchomo�ci coraz
czę�ciej sięgają po nietypowe metody promocji, kt�re mają przyciągną� potencjalnych klient�w i
doprowadzi� do sfinalizowania transakcji. Jedną z takich form jest organizowanie tzw. Dom�w
Otwartych (z ang. Open House), wzorowanych na podobnych wydarzeniach, popularnych
zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.
Jak to wygląda?

Mieszka�cy nieruchomo�ci przeznaczonej na sprzedaż zazwyczaj opuszczają mieszkanie na czas
Domu Otwartego. Często tłumaczy się to faktem, że ich obecno�� onie�mielałaby potencjalnych
klient�w, a sami r�wnież mogliby czu� się nieswojo, obserwując, jak obcy ludzie zaglądają w r�żne
zakamarki i komentują miejsca ważne dla kogo� ze względ�w sentymentalnych. Ważne jednak, by
przed zorganizowaniem wydarzenia dokładnie posprząta� całe mieszkanie, a także zabra� rzeczy
osobiste i warto�ciowe przedmioty. Dzięki temu nieruchomo�� będzie prezentowała się bardziej
atrakcyjnie, a jednocze�nie zachowamy bezpiecze�stwo.
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Ten artykuł możesz przeczyta� także tutaj:
https://www.krn.pl/artykul/dom-otwarty-nowa-

forma-prezentacji-nieruchomosci,2963

Dla kogo Dom Otwarty?
Dominika Dąbrowska, agent nieruchomo�ci z RE/MAX Prestige przekonuje, że Dom Otwarty można
zorganizowa� praktycznie dla każdego domu czy mieszkania. Jednak poszczeg�lne przypadki należy
rozpatrywa� indywidualnie. Szczeg�lnej oprawy wymagają nieruchomo�ci ekskluzywne. Prezentację
willi wartej kilka milion�w może u�wietni� np. kr�tki występ znanego artysty, kt�ry podkre�li
luksusowy charakter nieruchomo�ci, a także przyciągnie klient�w poszukujących takich obiekt�w
oraz agent�w, specjalizujących się w tej gałęzi rynku. Je�li sprzedajemy typowe mieszkanie
atrakcyjne wizualnie, najlepiej będzie skorzysta� z klasycznego podej�cia, zgodnie z kt�rym
po�rednicy nieruchomo�ci i potencjalni klienci będą mogli przyj��, rozsią�� się, wypi� kawę i
spokojnie obejrze� dany lokal. Nieco inaczej wyglądają Domy Otwarte organizowane dla
nieruchomo�ci wymagających gruntownego remontu. Gł�wny atut takich obiekt�w to stosunkowo
niska cena, dlatego w tym przypadku prezentacje zazwyczaj mają charakter informacyjny. Ważne, by
zgromadzi� jak największą liczbę agent�w nieruchomo�ci i potencjalnych klient�w, kt�rzy mogą by�
zainteresowani zakupem. Ograniczony czas wydarzenia oraz spotkanie z innymi zainteresowanymi,
w połączeniu z atrakcyjną ceną, może przyspieszy� finalizację transakcji.

Gdzie szuka� inspiracji?
Cho� Domy Otwarte to w Polsce ciągle nowo��, coraz więcej po�rednik�w nieruchomo�ci zauważa
zalety tej formy promocji. Informacji o tym, jak zorganizowa� takie wydarzenie można szuka� w
artykułach branżowych lub korzysta� z do�wiadczenia innych agent�w. �r�dłem inspiracji są
r�wnież szkolenia z tego zakresu przeznaczone dla agent�w nieruchomo�ci. Przykład stanowią
warsztaty, cyklicznie organizowane w Krakowie przez firmę RE/MAX.
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