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2 екшън плана, стъпка по стъпка!  
План за действие А 

Успешната листинг презентация 

За да имате по-голям успех, когато отивате на среща с клиенти... следвайте следните препоръки. 

Стъпка 1 – Насрочване на среща  

Според разговора ви по телефона с продавача, преценете дали споразумение с него ще ви отнеме една 

или две срещи. 

План A. Ако е в две срещи  

Това означава, че не сте на 100% сигурни, че продавача ще е готов да подпише посреднически договор 

на първа среща. Затова ще трябва да наблегнете на първата подготвитвелна среща, подсигурявайки си 

всякакви документи и статистики, с които да подсилите презентацията си. При този сценарий в две 

срещи най-много помагат препоръките от доволни клиенти. 

План B. Ако е в една среща  

Това означава, че сте на 100% сигурни, че продавача е готов да подпише договор на първа среща. Затова 

ще наблегнете на „целевата група от потенциални купувачи“, които ще генерирате след като направите 

пазарен анализ на имота. Не прилагайте пазарен анализ в документите в брокерската папка, които 

приготвяте за среща, а само определете рамките, в които трябва да се намира цената на имота.  

Стъпка 2 – Документите в брокерската папка 

Трябва да имате два пакета материали в брокерската ви папка. Използвайте ги според спецификата на 

клиента, след като го определите в стъпка 1. 

Брокерската ви папка в първия случай (план A). 

Трябва да съдържа задължително:  

1. Фокусът е върху извадки на 3 до 5 подобни имота в района.  

2. Референция за целевата група потенциални купувачи, но не в детайли. 

3. Гаранция за обслужване.  

Брокерската ви папка във втория случай (план B). 

Трябва да съдържа задължително:  

1. Фокусът е върху референция за целевата група потенциални купувачи, но не в детайли.  

2. Гаранция за обслужване.  

3. Извадки на 3 до 5 подобни имота в района.  

Допълнителни материали във вашата брокерска папка (план А и Б). 

Които трябва да присъстват и в двата пакета.  

• Кратко представяне на агенцията.  
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• Брокерско писмо лично от вас.  

• Копие от последните ви 10 успешни сделки.  

• Всичките ви грамоти и дипломи от обучения.  

• Маркетингов план и примерни маркетингови материали. (реклами, брошури, презентации и др.)  

Стъпка 3 – Приготване на СПА  

Включва следното.  

1. Наскоро продадени, предлагащи се на пазара, наскоро спряни от продажба имоти  

2. Ценови тренд. (понижаване, покачване на цените, средни нива)  

3. Среден период прекаран на пазара.  

4. Статистика (Колко време отнема на подобни имоти да бъдат продадени на цената, определена от СПА 

)  

Стъпка 4 – Подгответе се  

1. Разберете защо продавача наема брокер. (Защо все още не си е намерил купувач)  

2. Развълнувайте се. Ентусиазмът носи успех.  

3. Придържайте се към плана си.  

4. Занесе малък подарък. (бонбони, цветя)   

5. Набавете си книжки за оцветяване и цветни моливи за  ‘досадните’ деца.  

Стъпка 5 – Самата среща  

Факт 

Това дали клиентът ще ви разбере представлява 70% от решението му дали да попише посреднически 

договор с вас 

Част 1 - Пристигане 

1. Влезте изправен.  

2. Бъдете усмихнат.  

3. Носете професионално облекло.  

4. Говорете като професионалист. (без псувни, лоши шеги, политика, религия)  

5. Благодарете на продавача, че ви е поканил.  

6. Дайте подаръчетата, които носите.  

7. Направете комплимент на продавача за нещо, което ви харесва в дома му.  

Част 2 – Разходате се из апартамента  
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1. Попитайте собственика за най-добрите характеристики на имота.  

2. Записвайте си все едно ще използвате думите му по-късно в своята реклама.  

3. Попитайте собственика за проблемите на апартамента.  

4. Запишете и тях, за да може по-късно да помислите как да разрешите тези проблеми.  

5. Попитайте клиента за плюсовете и минусите на квартала.  

6. Попитайте за близките училища в района.  

7. Запишете си и тези две неща.  

Част 3 – На масата  

Стъпка 1  

1. Не обсъждайте нищо от бележките, които си водите на първата среща. 

2. Изчакайте да мине презентацията и обсъждането на цената на имота 

Стъпка 2 

1. Дискутирайте набързо материалите в брокерската си папка.  

2. Попитайте продавача дали има въпроси по тях.  

Стъпка 3  

1. Квалифицирайте продавача като използвате квалифициращи въпроси. (Вижте последната страница)  

2. Тогава ще вникнете и във финансовата им ситуация.  

3. Сложете я на масата.  

4. В зависимост от това какво ще откриете… продължете нататък.  

Стъпка 4  

1. Започнете да се презентирате както знаете.  

2. Фокусирайте се на потенциалните купувачи.  

3. Фокусирайте се на другите подобни имоти.  

4. Не обсъждайте цената.  

5. Просто направете вашата листинг презентация.  

Стъпка 5  

1. След като приключите с „наемете ме“… вземете посредническия договор.  

2. Попитайте продавача дали се нуждае от някакви допълнителни услуги. 

3. Покажете му гаранцията за обслужване и я обсъдете.  



 
4 | P a g e                                          ЕКСКЛУЗИВ   

Стъпка 6  

1. Представете цената.  

2. Обсъдете я.  

3. Използвайте стратегията ‘препоръчителна цена’ в зависимост от спешността на продажбата.  

4. Представете трите типа продажба. (бърза, средна, или бавна)  

5. Дайте възможност на продавача сам да избере цената, според продажбата, която търси. 

Стъпка 7  

1. Подпишете първо гаранцията за обслужване.   

2. След това подпишете посреднически договор.  

Стъпка 8   

1. Обобщете цялата информация.  

Стъпка 9 – Други въпроси  

1. Състояние на имота  

Ако имота е в лошо състояние може да се наложи да обсъдите как това ще повлияе на цената и на 

продажбата като цяло.  

2. Тежести на имота  

Ако имота има ипотека, или собственика има неплатени задължения, обсъдете го със собственика.  

3. Други въпроси  

Продавачите не винаги ви споменават ‘други’ важни неща като развод, загуба на работа, или болест  до 

късен етап на презентацията.  

 

 Квалифициращи въпроси 

Детайли за клиента 

1. Име  

2. Адрес на имота  

3. Имейл  

4. Собственици/Пълномощници  

5. Телефонен номер  

6. Мобилен номер 
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Информация за клиента и Спешност на продажбата  

1. От колко време притежавате имота?  

2. Какви подобрения сте му правили?   

3. Защо продавате имота?  

4. Кога трябва да се изнесете?  

 

Намерения на продавача 

1. Какви са топ 3 нещата, които искате от брокера си?  

2. С колко брокери сте се срещали?  

3. Решили ли сте да продадете имота си сам?  

 

Очакванията за цената на продавача 

1. На каква цена се надявате да продадете имота си?  

2. Как стигнахте до тази цена? 


