ceník služeb pro profesionály / 2017
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počet kreditů

CENA INZERCE: 0,01 kreditu / nabídka / den
* minimální denní platba je 0,2 kreditu (do 20 nabídek za den)

Základní cena 1 kreditu: 100 Kč
* minimální první nákup je 20 kreditů, další nákup vždy minimálně 5 kreditů
* kredity mají neomezenou platnost, při ukončení inzerce se nevracejí

cena za 1 kredit

5–49

100 Kč

50–99

95 Kč

100–249

92 Kč

250–499

88 Kč

500–999

83 Kč

1000–1999

78 Kč

2000 +

75 Kč

Zvýhodněné roční balíčky
počet nabídek / den

zvýhodněná cena

bonus v kreditech

uspoříte

do 100 nabídek/den

25.000 Kč / rok

bonus 40 kreditů

až

15.500 Kč

do 200 nabídek/den

45.000 Kč / rok

bonus 80 kreditů

až

36.000 Kč

do 500 nabídek/den

105.000 Kč / rok

bonus 200 kreditů

až

97.500 Kč

* zvýhodněné balíčky je možné uhradit pouze jako jednorázové roční předplatné
* nabídky nad předplacený limit jsou zpoplatněny 0,01 kreditu / nabídku / den

Pro individuální nabídky kontaktujte naše obchodníky – obchod@reality.cz.

DalšÍ placené SLUŽBY
topování nabídky
Přednostní výpis nabídky Makléři doporučují na začátku
výběru s fotografií makléře (logem).

* garance zvýšení návštěvnosti nabídky

Cena: 1 kredit/týden

přístup k Poptávce
Stávající služba Poptávka bude postupně převedena na nový systém.

PŘIPRAVUJEME

* připravujeme nový koncept této služby

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník je platný od 1. 1. 2017.
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výhody pro stálé inzerenty
mobilní aplikace
Všechny nabídky uveřejněné na reality.cz
jsou umístěny i v mobilních aplikacích.
Cena: zdarma

Vyzkoušejte,
jak hledají nemovitosti
Vaši klienti.

30 fotografií u nabídky s vodoznakem
Vodoznak – automatické vkládání vlastního loga
nebo krátkého textu do fotografií nabídek.
Cena: zdarma

připojení virtuálních prohlídek
Popis nabídky můžete rozšířit o virtuální
prohlídku, PDF dokument nebo odkaz
na externí zdroj.
Cena: zdarma

podrobná statistika návštěvnosti
V podrobné statistice jednotlivých nabídek
můžete sledovat denní návštěvnost
a archivovat dotazy k nabídkám.
Cena: zdarma
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