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Szanowni Państwo,
rozwój nowoczesnych technologii trwa już od dobrych kilkunastu lat, powoli zmieniając nie tylko naszą
przestrzeń prywatną, ale przede wszystkim zawodową. Wpływ technologii na branżę marketingu chyba
nigdy nie był tak znaczący jak dzisiaj. Obecnie nie wyobrażamy sobie dobrej strategii marketingowej,
bez korzystania z social media, content wideo, SEM czy SEO.
Jednak

nasze

działania

nie

powinny

się

na

nich

kończyć.

Internet

coraz

bardziej

czerpie

z rozwijających się technologii, które wprowadzają marketing na zupełnie nowy poziom. VR, AR, MR
czy

też

blockchain

to

zagadnienia,

które

coraz

mocniej

wkraczają

w

branżę

Wraz z portalem NowyMarketing postanowiliśmy przybliżyć je i wskazać ich zastosowanie.
Innowacje

technologiczne

warto

obserwować,

analizować

i

wprowadzać

do

deweloperską.

swoich

organizacji.

Nie można jednak zapominać o uniwersalnych zasadach funkcjonowania, jak chociażby dbaniu
o ekologię przez marki czy też ochronie krajobrazu w oparciu o nowe uchwały reklamowe, na co zwracamy
uwagę w tym numerze kwartalnika.

Życzymy miłej lektury!
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WYWIAD Z GOŚCIEM NUMERU

Budimex Nieruchomości został
laureatem kategorii „Najbardziej
medialny deweloper”, podczas
Gali Jubileuszowej portalu
RynekPierwotny.pl. Jaki był odbiór
nagrody przez branżę oraz Państwa
pracowników i klientów?
To wyjątkowa nagroda, z której jesteśmy
szczególnie dumni my, czyli marketing
i biuro prasowe. Wyróżnienie pokazało,
że wybierane przez nas narzędzia,
kanały, sposób dotarcia oraz treści, jakie
przekazujemy, są ciekawe, medialne
i oczekiwane przez odbiorców/klientów,
a dzięki temu chętnie prezentowane przez
media.
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Jakie działania marketingowe
oraz kanały komunikacji
najlepiej sprawdziły się Państwu
w 2019 roku? Jak najlepiej
dotrzeć i zainteresować ofertą
potencjalnego klienta?

Jak łączycie Państwo CSR z
prowadzonymi działaniami
marketingowymi?
Mamy na to sprawdzone sposoby,
bo przecież prowadząc działalność
deweloperską, nie sposób nie wpływać
na najbliższą okolicę i jej mieszkańców.
Jesteśmy świadomi naszego oddziaływania
na ludzi, sąsiadów naszych osiedli,
społeczności lokalne czy też środowisko.
Dlatego chcemy, aby nasze działania
przynosiły korzyści wszystkim, z którymi
w jakikolwiek sposób współpracujemy oraz
tym, którzy na pomoc i wsparcie najbardziej
zasługują.

Skąd wziął się pomysł na
przygotowanie świątecznej akcji
charytatywnej „Budimex rozdaje
domy na święta”?
W okresie świątecznym jesteśmy szczęśliwi
i chcemy dzielić się tą radością z innymi,
stąd też narodził się pomysł, by spełniać
marzenia o domu nie tylko dla samych
siebie, lecz tych najbardziej potrzebujących
– zwierząt, które nie zawsze mają tyle
szczęścia. Budimex Nieruchomości za
każdą podpisaną w grudniu umowę zakupu
mieszkania w wymienionych miastach
zapewnił budę dla podopiecznych
z lokalnych schronisk.

Muszę zacząć od tego, że dzisiejsza
koniunktura na rynku mieszkaniowym
nie zawsze sprzyja rozwijaniu działań
marketingowych. Oczywiście sytuacja
różni się w zależności od miasta, a nawet od
projektu, ale uśredniając, można powiedzieć,
że deweloperzy mają swoje pięć minut.
Marketingowiec powinien być z działaniami
tam, gdzie „„są” klienci. Ci zaś przez większość
czasu są połączeni z Internetem – pracują,
surfują, komunikują się, spędzają wolny czas.
Zatem naturalną konsekwencją zmiany
sposobu komunikacji było otwarcie się na
media internetowe.

www.budimex-nieruchomosci.pl
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Mocną stroną firmy Budimex
Nieruchomości są social media.
Prowadzicie profile na Facebooku,
Instagramie i You Tube. Który z
tych kanałów uważacie Państwo za
najskuteczniejszy w promocji ofert
deweloperskich?
Nasi klienci są już obecni w mediach
społecznościowych. Tym samym nie
mogliśmy i my się w nich nie pojawić.
Długo zastanawialiśmy się, jak wejść w te
media. Błędna strategia mogłaby okazać się
nie tylko brakiem sukcesu, ale nawet porażką
wynikającą z konieczności zamknięcia profilu.
Zdecydowaliśmy, że wejdziemy z czymś,
na czym się znamy, co jest naszą pasją
i co będzie wartością dodaną dla klientów.
Postawiliśmy więc na inspiracje do aranżacji
mieszkań. Na Facebooku powstał profil
Dobrze urządzeni. Staramy się, by wkład był
aktualny, świeży i odpowiadał potrzebom
odbiorców. Ponieważ z reguły operujemy
na rynku popularnym, staramy się, by
proponowane przez nas rozwiązania były
łatwe do zastosowania przez przysłowiowego
Kowalskiego, a nie tylko i wyłącznie przez
osoby mające zasobny portfel.
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Facebook był pierwszy, ale to nie jest jedyne
medium. Warto zaznaczyć, że każde medium
społecznościowe ma swoją specyfikę,
inne są też oczekiwania osób z niego
korzystających, czego zaś konsekwencją
jest dostosowanie przez nas komunikacji
do każdego z nich. Oprócz Facebooka, na
którym prowadzimy największy obecnie
fanpejdż deweloperski (ale także jeden
z największych wnętrzarskich fanpejdży
w Polsce mający 76 tys. obserwujących),
jesteśmy na kanale YouTube, gdzie m.in.
prezentujemy filmy o naszych inwestycjach.
Tu również możemy się pochwalić, że
jesteśmy najczęściej odtwarzanym kanałem
deweloperskim w Polsce (ponad 1,3 mln.
wyświetleń).
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Ponadto jesteśmy również na Twitterze, gdzie
publikujemy bardziej biznesowe wiadomości
oraz na Instagramie i Pintereście, gdzie
z kolei prezentujemy bardziej artystyczne
zdjęcia z budowy naszych osiedli.
Zdjęcia pozwalają klientom na stały serwis
fotograficzny z osiedli, na których kupili swoje
mieszkania.
Muszę też wspomnieć o naszym firmowym
blogu, na którym publikujemy teksty
dotyczące branży deweloperskiej, ale
poruszamy również bardziej lifestylowe
tematy.
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Instagram nie jest zbyt popularny
w działaniach deweloperów, skąd
wziął się pomysł na włączenie
tego kanału w swoje działania
marketingowe?
Staramy się jak najlepiej rozumieć klientów
i jak najlepiej dopasować nasz przekaz
w zależności od kanału. Stąd nasz profil
na Instagramie to nieco inne spojrzenie na
proces budowy, na architekturę i na osiedle.
Niesztampowe i niebanalne. Nie prowadzimy
działań sprzedażowych czy marketingowych
w klasycznym rozumieniu. Pokazujemy
natomiast wybrane momenty z powstawania
budynków, ciężkiej pracy na budowie oraz
detale konstrukcyjne i architektoniczne.
Zdarzają się też ciekawostki. Wybieramy
zdjęcia, które nie są oczywiste. Zawsze jednak
interesujące, artystyczne, a nierzadko
– z dystansem do siebie i rzeczywistości.
Nasza obecność na Instagramie jest więc
bardziej wizerunkowa i informacyjna.
Traktujemy ją jako budowanie relacji z
użytkownikami. Ten sposób prezentacji chyba
spodobał się użytkownikom Instagrama,
patrząc na liczbę śledzących nasz profil.

Spójna komunikacja wizerunkowa
— co dla Państwa oznacza i jak
Państwo staracie się ją zachować?
Określenie sposobu komunikacji
opracowujemy zawsze na długo przed
rozpoczęciem jakichkolwiek działań. Dzięki
temu łatwiej nam pracować nad treściami do
naszych kanałów i są one spójne. Co więcej,
pozwala nam to zapobiegać sytuacjom,
gdy pojawiają się zakusy, aby przekaz
nawiązywał do aktualnych, ale najczęściej
tymczasowych trendów w sieci (np. memów
dot. życia publicznego). Zawsze w centrum
uwagi stawiamy klienta i jego oczekiwania,
słuchamy go i się uczymy, aby finalnie nasza
komunikacja odpowiadała jego potrzebom.

Jakie trendy, Państwa zdaniem,
będą dominowały w 2020 roku w
marketingu nieruchomości?
W mojej subiektywnej ocenie trendy w 2020
będą raczej rozwijaniem tych z wcześniejszych
lat niż„ „„wymyślaniem koła na nowo”.
Deweloperzy będą zatem eksplorować
szeroko pojęty Internet, zarówno pod kątem
reklamowym, jak i prezentowania własnych
stron internetowych. Będzie to kolejny
rok mobile marketingu, social mediów,
precyzyjniejszego targetowania i lepszego
dopasowania oferty poprzez np. marketing
automation. Co do prezentacji produktu
rozwijane zapewne będą wirtualne makiety,
wirtualna i poszerzona rzeczywistość, 3D.
A wszystko z myślą o klientach.

Port Popowice

MARKETING / PR

Zainspiruj się

historią miasta i…
stwórz ją na nowo!

Marketing inwestycji mieszkaniowych, tworzonych na terenach z długoletnią
historią wymaga ogromnego wyczucia. Z jednej strony należy uszanować
tożsamość miejsca, z drugiej zaprezentować potencjalnym klientom możliwość jego
przeobrażenia w kontekście ich potrzeb teraz oraz w przyszłości. W polskich miastach
nie brakuje takich miejsc-symboli: dawny browar, opuszczony port, zapomniany
teren poprzemysłowy stają się coraz częściej inspiracją dla wyjątkowych kampanii
marketingowych.
Ponad 250 tysięcy osób zainteresowało się Portem
Popowice na tyle, aby odwiedzić stronę www
inwestycji (co odpowiada 1/3 liczby mieszkańców
Wrocławia). Łączny zasięg postów na Facebooku
o Porcie Popowice przekroczył próg 260 tysięcy.
A kampania związana z uruchomieniem sprzedaży
mieszkań wygenerowała koszt kontaktu o ponad
50% niższy niż średnia dla wszystkich pozostałych
inwestycji dewelopera w 2018 roku. Osiągnięte
rezultaty zapewniły spółce zwycięstwo w kategorii
„Skuteczna kampania marketingowa” w konkursie
Dolnośląskich Gryfów 2019.

Port Popowice we Wrocławiu powstał pod koniec
XIX wieku. Od samego początku jego historia była
ważnym punktem odniesienia dla komunikacji,
prowadzonej w kontekście nowej inwestycji
mieszkaniowej Vantage Development i Rank Progress.
Hasło „Historia jest w każdym z nas” zainspirowała
szereg działań promocyjnych, których celem
było zbudowanie rozpoznawalności projektu oraz
zaangażowanie lokalnej społeczności w tworzenie
kolejnych rozdziałów jego historii.
W materiałach marketingowych i PRowych
wykorzystano archiwalne zdjęcia Portu Popowice,
pozyskane m.in. z zasobów Politechniki Wrocławskiej
czy niemieckiego archiwum Deutsche Fotothek.
CTA „Stań się częścią historii tego miejsca”
wykorzystywany był w kampanii e-marketingowej,
outdoorowej oraz działaniach PR.

Oddaj głos swoim bohaterom
Klienci uwielbiają słuchać opowieści, a popularny
od kilku lat trend storytellingu w marketingu jest na to
najlepszym dowodem.
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Klucz do sukcesu leży w znalezieniu odpowiednich
bohaterów, za pośrednictwem których możesz
opowiedzieć historię, której przyszli nabywcy nie będą
mogli się oprzeć. W wypadku Portu Popowice idealnie
sprawdza się powiedzenie, że „życie pisze najlepsze
scenariusze”. Dyrektor Działu Rozwoju Vantage
Development Pan Henryk Wojciechowski, w przeszłości
był marynarzem żeglugi śródlądowej i nierzadko
wpływał do wrocławskich portów, a kilkadziesiąt lat
później pełnił kluczową rolę w procesie nabycia działki
w Porcie Popowice. Jego osobista historia związana z
tym miejscem stała się punktem wyjścia dla konkursu
realizowanego z lokalną gazetą, w której uczestnicy
mieli przedstawić swoje wspomnienia z wybranym
miejscem we Wrocławiu.

umieszczona w fundamencie budynku B w Porcie
Popowice, a o wydarzeniu przypominać będzie
pamiątkowa tablica na elewacji gotowej inwestycji.

Wykorzystaj szansę
Realizacja inwestycji mieszkaniowej w przestrzeni
tak przesiąkniętej historią jak Port Popowice
to przywilej, ale także szansa na stworzenie
rozpoznawalnego wizerunku projektu. Wykorzystanie
elementów przeszłości w narracji marketingowej
oraz zaangażowanie lokalnej społeczności w jej
tworzenie okazały się kluczem do sukcesu kampanii
promocyjnej inwestycji.

Zespół Vantage Development zrealizował także serię
filmów z udziałem mieszkańców osiedla Popowice,
sąsiadującego z inwestycją. Występująca w nim
seniorka opowiedziała o momencie powstania
bloków z „wielkiej płyty” i o tym, jak wyglądało życie
we Wrocławiu w latach 70. i 80. Lokalny społecznik,
który dzieciństwo na Popowicach spędził w latach
90. podzielił się wspomnieniami na temat beztroskiej
zabawy na podwórkach i budowaniu przyjaźni na
całe życie. Cykl zakończył film z udziałem Macieja
Majewskiego, architekta odpowiedzialnego za
koncepcję urbanistyczną Portu Popowice. Jego
wizja przyszłości tego miejsca stanowiła naturalną
kontynuację opowieści, którą rozpoczęli bohaterowie
w pierwszych odcinkach cyklu.

Dawny
Port Popowice

Zaangażuj lokalną społeczność
Cztery silosy, znajdujące się na terenie Portu Popowice
służyły w przeszłości jako magazyny cementu i wapna.
Wraz z podjęciem decyzji o realizacji inwestycji
mieszkaniowej, stało się jasne, że muszą one zostać
usunięte z terenu projektu. Ich wyburzenie było okazją
do przygotowania eventu z udziałem władz miasta,
urzędników, kontrahentów firm, mediów
oraz przedstawicieli lokalnych społeczności.
Tłumy wrocławian spotkały się na Moście Milenijnym,
aby obserwować akcję saperską i pożegnać się
z ważnym symbolem Popowic. Liczne zdjęcia
oraz filmy z wyburzenia publikowane były przez
obserwatorów na Facebooku, a event był szeroko
opisywany w ogólnopolskich i lokalnych mediach.

Port Popowice kiedyś i dziś
Port powstał w latach 1887-1888 i przez wiele
dziesięcioleci pełnił ważną funkcję w transporcie
towarów masowych – głównie kruszyw i cementu.
W latach 60. na jego terenie powstały 4 silosy,
pełniące funkcje magazynowe, a w latach 70.
fabryka „wielkiej płyty”, dzięki której zbudowano
osiedle Popowice.
Dziś Port Popowice to teren nowej inwestycji
Vantage Development i Rank Progress
o tej samej nazwie. W ciągu najbliższych kilku lat
powstanie tam kompletny projekt mieszkaniowy
(ok. 2,5 tysiąca mieszkań), uzupełniony
o lokale usługowe, przestrzenie dla biznesu
oraz rekreację.

Tym sposobem pewien etap historii Portu Popowice
został oficjalnie zakończony. Nowy rozpoczął się
wmurowaniem kamienia węgielnego i kapsuły
czasu w fundamencie inwestycji. Wrocławianie za
pośrednictwem lokalnej gazety zostali poproszeni
o napisanie listów do przyszłych pokoleń – najlepsze
z nich zostały umieszczone w kapsule czasu.
Ponadto swoje pamiątki bądź symbole umieścili
tam również Wiceprezydent Miasta Wrocławia,
przedstawiciele mediów, mieszkańcy Popowic
i pracownie architektoniczne, współtworzące
inwestycję Port Popowice.

K AT AR Z Y N A
S Z Y D Ł O W S K A-B I S K UP

W komunikacji na każdym kroku akcentowane
było współdziałanie wszystkich grup, które stały
się dzięki udziałowi w wydarzeniu częścią historii
tego wyjątkowego miejsca. Kapsuła czasu została

Starszy specjalista ds. komunikacji w Vantage Development.
Związana z branżą PR od ponad 6 lat, doświadczenie zdobywała
głównie w agencjach public relations. We wrocławskiej spółce
deweloperskiej odpowiedzialna jest za media relations,
komunikację wewnętrzną, social media, inicjatywy CSR
i współpracę z lokalnymi społecznościami. Wielbicielka dobrej
kuchni, czarnego humoru i serialu Mad Men.
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Jakie korzyści daje
deweloperom zlecenie
zarządzania nieruchomością
firmie zewnętrznej?
Zarządzanie nieruchomościami to skomplikowany proces, na który wielu
deweloperów nie ma czasu lub zasobów. Z pomocą przychodzą firmy zewnętrzne
specjalizujące się w administrowaniu nieruchomościami. Jakie korzyści dla
deweloperów płyną z zatrudnienia takiej firmy i czy warto to zrobić?
Wysoki standard

stanowią o jakości usług, więc firmy dbają o stałe
podnoszenie ich kompetencji i wysokie morale.

We współczesnym, zinformatyzowanym świecie
można bardzo szybko zweryfikować jakość usług
i opinie klientów. Z tego względu zewnętrzne firmy
zarządzające muszą budować swoją markę w oparciu
o zaufanie deweloperów. To zaufanie tworzy się
przede wszystkim przez profesjonalizm i zapewnienie
wysokiego standardu usług, co przejawia się w kilku
aspektach.

W tym miejscu trzeba wspomnieć, że wybierając
zarządcę, warto zwrócić uwagę na to, czy posiada on
licencję będącą wynikiem egzaminu zdanego przed
Państwową Komisją Kwalifikacyjną w Warszawie.
Kiedyś dawała ona prawo do wykonywania tego
zawodu i była niezbędna do świadczenia tego rodzaju
usług. Dziś już tak nie jest, ale wciąż jest to dokument
pożądany, ponieważ świadczy o profesjonalizmie
i gwarantuje wysoki poziom kompetencji zarządcy.

Wykwalifikowana kadra
Firmy, które oferują usługi administrowania
i zarządzania nieruchomościami, zatrudniają wysoko
wykwalifikowanych specjalistów zapewniających
najlepsze standardy obsługi klienta.

Odpowiednie narzędzia
administracyjne i kontakty
Zewnętrzne firmy zarządzające nieruchomościami
to nie tylko wykształcona kadra, ale również
nowoczesne, wydajne i profesjonalne narzędzia,
np. oprogramowanie komputerowe usprawniające
obsługę budynku.

W skład zespołu zarządzającego wchodzi nie tylko
doświadczony administrator, ale również księgowi,
prawnicy czy specjaliści obsługi technicznej.
To ich profesjonalizm, zaangażowanie i umiejętności
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Obsługa techniczna

Ułatwia ono czynności administracyjne i daje
deweloperowi pełen wgląd w prowadzone działania
i operacje finansowe. Mimo powierzenia nieruchomości
firmie zewnętrznej deweloper zachowuje więc pełną
kontrolę nad swoim budynkiem.

Utrzymanie nieruchomości w stanie
niepogorszonym to duże wyzwanie
i jeden z najważniejszych obowiązków zarządcy.
Firma zewnętrzna przejmie na swoje barki
prowadzenie dokumentacji budynku, w tym książki
obiektu budowlanego. Zapewni również sprawność
instalacji i urządzeń technicznych, takich jak kotłownie,
domofony czy windy przeprowadzając okresowe
przeglądy i nadzorując usuwanie awarii.

Doświadczony zarządca to również zaufani
i sprawdzeni podwykonawcy, którzy dbają
o budynek, jego otoczenie, a przede wszystkim
o dobry wizerunek dewelopera. Firma administrująca
dba o sprawną komunikację mieszkańców ze sobą
nawzajem na etapie deweloperskim, a potem — po
powstaniu wspólnoty mieszkaniowej — z jej zarządem,
zapewniając szybkie i fachowe zaspokojenie potrzeb
nabywców. Dzięki temu wykształca się poczucie
bezpieczeństwa i komfortu, a więc zadowolenie
mieszkańców.

Doświadczenie i długa obecność firm zarządzających
na rynku pozwalają im wybierać sprawdzonych
usługodawców i najkorzystniejsze oferty. To z kolei
przekłada się na wymierne korzyści finansowe.

Zarządzanie nieruchomością,
czyli co konkretnie?

Pełna obsługa
administracyjna

Zarządzanie to w istocie bardzo szeroki termin
obejmujący wiele działań. W ich zakres wchodzą
m.in. czynności związane z utrzymaniem i eksploatacją
samego budynku, zlecaniem przeglądów zgodnie
z wymogami prawa czy dostępem do mediów, ale
również obsługa księgowa i prawna. Przyjrzyjmy się im
bliżej.

Wybierając dobrego administratora
zewnętrznego, deweloper ma gwarancję najwyższego
standardu zarządzania nieruchomością we
wszystkich aspektach. Może być pewien, że finansami,
księgowością, obsługą prawną czy techniczną zajmą
się specjaliści.
Warto tu nadmienić, że Egendom jest jedną z niewielu
firm, które podejmują współpracę z deweloperem
jeszcze na etapie budowy. Dzięki doskonałej
znajomości samego procesu inwestycyjnego możemy
np. wyręczyć dewelopera w obliczeniu udziałów
w nieruchomości wspólnej. Pomagamy również,
w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
przygotować podstawowe dokumenty umożliwiające
prawidłowe funkcjonowanie Wspólnoty Mieszkaniowej,
czy też zapisy umowy deweloperskiej, przeniesienia
własności i gwarancji. To duża korzyść, z której
deweloperzy chętnie korzystają.

Obsługa finansowo-księgowa
Obsługa finansowo-księgowa obejmuje
np. sporządzanie sprawozdań, analizę
i optymalizację kosztów utrzymania nieruchomości,
tworzenie raportów finansowych i planów
gospodarczych, a nawet określenie wysokości zaliczek
potocznie zwanych czynszem i dokonywanie rozliczeń
przez rachunki bankowe Wspólnoty Mieszkaniowej.
Deweloper ma oczywiście dostęp do raportów
i sprawozdań finansowych, a zakres działań zarządcy
ujęty jest w umowie. Nic więc nie dzieje się bez wiedzy
i nadzoru klienta.

Podsumowanie
Administrator nieruchomości ma na głowie bardzo
wiele spraw. Musi zadbać o utrzymanie dobrego stanu
budynku, instalacji i urządzeń, zarządzanie finansami,
kwestiami prawnymi i funkcjonowaniem budynku,
a później samej Wspólnoty Mieszkaniowej.

Wsparcie tworzenia
i funkcjonowania Wspólnoty
Mieszkaniowej
Firmy zarządzające pomagają również
w organizowaniu Wspólnoty Mieszkaniowej, która
powstaje z mocy prawa i wspierają jej działania.
Zapewniają pomoc i doradztwo prawne m.in. w zakresie
ubezpieczenia nieruchomości, przygotowania uchwał,
regulaminów i innej niezbędnej dokumentacji.

Przekazanie obsługi nieruchomości firmie zewnętrznej
właściwie całkowicie zwalnia dewelopera z tych
obowiązków. Uwalnia jego czas i zasoby, które może
poświęcić na przygotowanie kolejnych inwestycji.

Wsparcie wykształconych prawników, z którymi
współpracuje zarządca, jest również nieocenioną
pomocą podczas kontaktów Wspólnoty z organami
zewnętrznymi.
MAŁ G ORZAT A MAZUREK

Pr e ze s Zar ządu Ege ndom S p . z o. o.
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości (nr lic. 14250).
Świadczy usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami
w okresie deweloperskim i po zawiązaniu się wspólnot
mieszkaniowych. Doradza deweloperom w zakresie
optymalizacji kosztów utrzymania budynków.

http://egendom.pl/
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Jak zorganizować event,
który na długo
zapadnie w pamięć?
Organizacja eventu dla klientów lub partnerów to jedno z najbardziej wymagających
zadań, jakie stawia się przed działami PR i marketingu. Wymaga odpowiedniego
zaplanowania, organizacji, dbałości o szczegóły oraz zgranego zespołu, który
skutecznie „dowiezie wynik”.
Efekty udanego eventu są nie do przecenienia pod
względem wizerunkowym oraz relacji jakie można
zbudować podczas organizowanego wydarzenia.
Wpadka może jednak położyć się cieniem na
wizerunku firmy. Od czego więc zacząć i na co zwrócić
uwagę organizując event? O tym w rozmowie
z Martyną Fiebig, dyrektorem eventów w agencji
CreativeHarder, która m.in. brała udział w organizacji
Jubileuszu 10-lecia portalu RynekPierwotny.pl.

o działalności firmy, jak i rynku. Taka wiedza jest
niezbędna do prawidłowego przygotowania eventu.
Nie chcemy, żeby nasza praca ograniczała się jedynie
do technicznego wykonania zadania. Chcemy
wspierać klienta w warstwie merytorycznej oraz
w zakresie wyznaczania składowych wydarzenia
i doborze odpowiednich środków, adekwatnych do
zaproszonych gości. Tak więc schemat planowania
jest podobny, zmienia się jednak wyznaczanie celów
i dobór rozwiązań.

Zacznijmy od specyfikacji eventów
w branży nieruchomości. Czy ich
planowanie różni się od organizacji
wydarzeń w innych branżach?

Budżet to temat, który zawsze
budzi sporo emocji. Czy można
zorganizować ciekawe wydarzenie
nie posiadając dużego wkładu
finansowego?

Martyna Fiebig: Każda branża ma swoją specyfikę,
wyznaczoną przez warstwę merytoryczną i zakres
wiedzy dotyczącej jej działalności i funkcjonowania.
Tak więc podejmując współpracę z firmą z danego
obszaru, stawiamy sobie za zadanie zgłębienie
tematu i dowiedzenie się jak najwięcej zarówno

Oczywiście. Zazwyczaj wymaga to kreatywnego
podejścia, zwłaszcza jeśli chodzi o atrakcje dodatkowe
oraz gości specjalnych czy występy artystyczne.
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Warto określić sobie wtedy cele nadrzędne, które
stanowią bazę wydarzenia, takie jak: miejsce
organizacji spotkania, catering, oprawa techniczna jak
scena, światło, multimedia. Po zabudżetowaniu tych
składowych można zastanawiać się nad pozostałymi
kwestiami, które uatrakcyjnią spotkanie. Dużo zależy
również od celów, którym te elementy mają służyć.
Czy prowadzący powinien być znaną osobowością?
Jakie są z tego korzyści? Czy powinniśmy zaprosić
znaną gwiazdę muzyczną? A może inna forma
występu artystycznego będzie bardziej odpowiednia
dla zaproszonych gości, a nie spowoduje znaczącego
wzrostu budżetu? Tak więc określenie celów
i korzyści wynikających ze składowych eventu jest
bardzo istotne na etapie planowania. Zawsze znajdą
się bowiem kreatywne, a zarazem interesujące
rozwiązania, które uczynią event bardzo atrakcyjnym,
nie windując zanadto budżetu. Warto więc rozważyć
różne opcje i wybrać te najkorzystniejsze.

W końcu na parę miesięcy stajemy się partnerami
dążącymi do tego samego celu.

Co decyduje o tym, że event kończy
się sukcesem? Jakie elementy są
kluczowe dla powodzenia projektu?
Należałoby odpowiedzieć: wszystkie. Bo tak naprawdę
wszystkie elementy wpływają na finalny kształt i
odbiór wydarzenia. Zaczynając od początku będzie to:
komunikacja z zaproszonymi, forma zaproszenia
i kontakt z nimi, przekazywanie kolejnych szczegółów.
Stworzenie key visualu, który na późniejszych
etapach będzie spójny dla każdej pojedynczej rzeczy.
Przeprowadzenie eventu, w tym dbałość o szczegóły,
które zapadają w pamięć. Agenda, która nie będzie
męcząca w odbiorze, zadba również o komfort gości
poprzez chociażby ustalenie posiłków w odpowiednim
momencie. Event dla odbiorcy musi przebiegać
w sposób gładki i płynny.

Organizując event dla klientów
i pracowników, jak w przypadku
portalu RynekPierwotny.pl, zawsze
pojawia się wiele znaków zapytania.
Co było największym wyzwaniem
we współorganizacji naszego
wydarzenia?
Myślę, że lista gości. Organizacja pierwszego
firmowego wydarzenia dla klientów zawsze spotyka
się z pytaniami, które leżą u podstaw organizacji
eventów. Do kogo kierujemy przekaz? Kim będą
nasi goście? Zwłaszcza przy pierwszym tego typu
wydarzeniu, gdzie goście nie wiedzą jeszcze do końca
czego się spodziewać. Tym bardziej trzeba się do
tego przyłożyć. Kolejną kwestią jest rozdanie nagród,
które przy okazji wydarzenia dla Państwa było jedną
z bardziej istotnych pozycji w agendzie. Chcieliśmy
wypracować taką formułę i komunikację, żeby ich
przyznanie było czymś prestiżowym i wartościowym.
Uważam, że wspólnymi siłami udało nam się stworzyć
taką formę spotkania, która z powodzeniem może być
kontynuowana w następnych latach.

Czy współpraca między
wewnętrznym działem marketingu
firmy a agencją ma znaczenie dla
powodzenia projektu?

Autor: Vasyl
Źródło: pexels.com

Na jakie kwestie w szczególności należy
zwrócić uwagę na etapie planowania,
a na jakie podczas organizacji?

Gigantyczne. Oczywiście agencja biorąc na siebie
odpowiedzialność przygotowania eventu, zawsze
dołoży wszelkich starań, żeby przygotować go w
najbardziej profesjonalny sposób. Jednak, nawiązując
do poprzedniego pytania, wsparcie firmy dla której
przygotowujemy event jest nieocenione.
My w niektórych elementach możemy służyć radą
i doświadczeniem w doborze odpowiednich rozwiązań
i narzędzi, jednak bez Państwa wiedzy wewnętrznej
i branżowej nie udałoby się tak dobrze ułożyć
wszystkiego w spójną całość. Właściwe zrozumienie
tematu, częsty kontakt i wyrażanie wzajemnych
oczekiwań oraz jasne określenie potrzeb każdej ze
stron bardzo pomaga w prowadzeniu projektu i jest
gwarancją ostatecznego sukcesu.

Po określeniu kształtu i składowych eventu będzie
to przede wszystkim podział zadań zarówno między
agencją i klientem, jak również wewnętrznie, między
osoby zaangażowane w projekt. Pomocne jest
stworzenie listy zadań oraz określenie terminów ich
wykonania. Przygotowanie takiego harmonogramu
pozwala na pilnowanie nieprzekraczalnych terminów,
np. jeśli chodzi o produkcję rzeczy zlecanych na
zewnątrz, anulacje noclegów, booking artystów.
Podczas samej realizacji również warto przygotować
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komunikacja z zaproszonymi
gośćmi i budowa frekwencji – jak ją
odpowiednio przeprowadzić?
Co się na nią składa?
Oczywiście jako agencja często uczestniczymy
w tym procesie. Jednak zawsze zachęcamy klientów
do budowania tej frekwencji poprzez wewnętrzne
środki, tj. np. handlowców, marketingowców, którzy
w codziennej pracy mają kontakt z zaproszonymi na
wydarzenie gośćmi. Takie rozwiązanie ma podwójną
korzyść: pozwala zbudować głębsze relacje z klientami
i z pewnością pozytywnie wpływa na frekwencję.
Równie ważna jest cała komunikacja przed eventem,
a więc dobranie odpowiedniej formy zaproszenia,
ponowny kontakt w celu przekazywania kolejnych
szczegółów, budowa strony rejestracyjnej. Nie chcemy
oczywiście zamęczyć nikogo zbędnymi informacjami,
to również trzeba wyważyć, jednak wszystko ma na
celu pozytywną komunikację oraz zbudowanie u
gości poczucia „doinformowania” oraz swoistego
zareklamowania eventu.

Autor: kasto
Źródło: pexels.com
Autor: kasto
Źródło: pexels.com

taki podział zadań, choć jest to praca głównie dla
managerów agencji, tak aby klient mógł stać się
gościem eventu i angażować się tylko w sprawy,
w których jego uczestnictwo jest niezbędne.

Co w przypadku, gdy organizacja
eventu nie idzie zgodnie z planem?
Muszę być tu szczera, i powiedzieć, że czasami
śmieję się, że nasz zawód to „problem solving”,
a nie organizacja. Od tego właśnie jesteśmy i po
tym, według mnie, można rozpoznać dobrego event
managera - jak szybko i z jak pozytywnym skutkiem
radzi sobie w sytuacjach zaskoczenia, gdy dzieje się
coś nieplanowanego. Trzeba szczerze przyznać - takie
sytuacje zdarzają się dość często. I niekoniecznie
wynikają one z błędów organizacyjnych. Takie jest
życie, taki jest biznes. Pracujemy w końcu z ludźmi.
My jesteśmy po to, żeby działać szybko i sprawnie, aby
maksymalnie szybko wrócić na tor działania zgodny
z planem. Tak więc odpowiadając na pytanie „co
zrobić?” - przyjąć stan rzeczy, znaleźć odpowiednie
rozwiązanie i wprowadzić je maksymalnie szybko w
życie, po czym wrócić do realizacji pozostałych zadań.

Dość istotnym elementem jest
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Dbałość o szczegóły to kwestia,
na którą warto zwrócić uwagę.
Gdy jest coraz bliżej wydarzenia
rośnie presja i nerwowość, której
kulminacja przypada na dzień eventu.
Jak wtedy działać skutecznie?
Kto mnie zna, zna moje motto: szczegół jest
najważniejszy. Wbrew pozorom zazwyczaj na małych,
z pozoru mniej istotnych kwestiach najłatwiej jest
się wyłożyć. Możemy zbudować piękną scenę,
zaprosić znamienitych artystów, zapewnić przepych
cateringowy, ale jeśli popełnimy, z pozoru drobny
błąd, jak np. literówka w agendzie, cały czar
najpiękniejszego eventu może prysnąć. Oczywiście
nie unikniemy sytuacji, w której niektóre rzeczy
przygotowywane są w ostatnich momentach.
Ze względu na dynamiczny proces „domykania
listy obecności” może to być, np. usadzenie gości,
produkcja winietek, finalny scenariusz. W takiej
sytuacji najlepiej jest zachować opanowanie i na
spokojnie wszystko przeczytać i sprawdzić. Polecam
również metodę „double check”: sprawdź dwa razy,
a później daj sprawdzić jeszcze komuś. Pozwoli to
na wyłapanie ewentualnych błędów, które z uwagi
na długi czas poświęcony danemu elementowi,
mogliśmy pominąć.

Na koniec, dwa kluczowe pytania.
Pierwsze z nich zawarte w tytule
naszego artykułu. Co zrobić aby
wydarzenie na długo zapadło w
pamięć zaproszonym gościom?
Źródło: RynekPierwotny.pl

Rzeczywiście jest to cel nadrzędny. Event marketing
charakteryzuje się tym, że jego celem jest przede
wszystkim budowanie pozytywnych relacji
z gośćmi, wzmocnienie wizerunku marki, ale także
promocji czy wsparcia sprzedaży. Istotne jest więc,
żeby organizowane przez nas wydarzenie zostało
zapamiętane jako bardzo pozytywne. Kreatywne,
wzbudzające pozytywne emocje, profesjonalnie
zorganizowane i przeprowadzone. Powinniśmy
poddać analizie grupę odbiorców i dostosować
wydarzenie odpowiadając ich oczekiwaniom, ale
również dopasować je do wizerunku firmy, którą
reprezentujemy. Kierując się tymi przesłankami oraz
dobierając rozwiązania dopasowane do celu oraz
odbiorców mamy duże szanse na zorganizowanie
eventu, który zapadnie w pamięć gościom i którego
będą wyczekiwać w następnym roku.

Tak więc dla komfortu pracy zarówno dla
marketingowców, jak i producentów eventu, opłaca
się zaplanować odpowiedni czas na przygotowania
do wydarzenia. Warto zabrać się do pracy parę
miesięcy wcześniej. Wtedy damy sobie szansę
na dobór najlepszych rozwiązań, wypracowanie
odpowiedniej kreacji i dopracowanie wszystkich
niezbędnych elementów.
Dziękuję za rozmowę.

I drugie, czego marketingowcy
nie wiedzą przed organizacją
wydarzenia?

www.creativeharder.pl

Jeżeli mówimy o osobach, które organizują
wydarzenie po raz pierwszy lub na większą niż
dotychczas skalę, to możemy powiedzieć
o zaangażowaniu i czasie, który musimy poświęcić,
żeby wszystko przygotować z największą starannością
i dbałością o szczegóły.

M AR T Y N A F I E B I G
Z branżą eventową związana od 8 lat.
Doświadczenie zdobywała organizując szyte na miarę
konferencję oraz wyjazdy integracyjne. Obecnie odpowiedzialna
za pracę zespołu eventowego CreativeHarder nadzoruje
i osobiście produkuje największe gale. W swoim portfolio
ma realizacje m.in. dla: Robert Bosch, Gothaer, H&M Logistics,
Centralny Dom Maklerski Pekao SA, Brother, Pfizer,
Pracodawcy RP, Trouw Nutrition, Philips oraz Schindler.
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O proekologicznych
działaniach marki

Ochrona środowiska nabiera na znaczeniu. O ekologię dba już nie tylko
społeczeństwo, ale i marki. Przyjrzyjmy się, jakie działania podejmują, by być
eco-friendly.
Ekologia to temat, który dotyczy każdego.
Dbanie o środowisko i jego ochrona stają się
przedmiotem coraz większego zainteresowania
społeczeństwa. Jest to związane ze wzrostem
świadomości ekologicznej oraz powszechną wiedzą
na temat pogarszania się warunków klimatycznych.

czy świadczeniu usług, np. wycofywanie z użytku
plastiku, zmniejszenie śladu węglowego,
czy korzystanie ze źródeł energii odnawialnej.
W ten sposób marki chcą pokazać, że temat
środowiska jest dla nich istotny i że gospodarują
surowcami szkodliwymi dla środowiska i ich
wykorzystaniem w bardziej odpowiedzialny
i zrównoważony sposób. Działania marek służą
również propagowaniu idei i postaw związanych
z ochroną środowiska, a także budowaniu
świadomości społeczeństwa na ten temat.

Coraz więcej organizacji prowadzi działania związane
z ochroną środowiska. Konsumenci oczekują, że
w proces ten zaangażują się także marki.
To jeden z powodów, dla których liczne
przedsiębiorstwa, upatrzyły swoją szansę właśnie
w podejściu proekologicznym. Dla nich bycie
eco-friendly stało się znaczącym trendem oraz
szansą na pozyskanie nowych klientów.

Marki w służbie ochrony środowiska
Obecnie jednym z najważniejszych problemów
w kontekście ochrony środowiska jest
wykorzystywanie przez firmy surowców, takich jak
plastik, które stanowią duże zagrożenie dla przyrody.
Aby zapobiec jej zniszczeniu, firmy stopniowo
zaprzestają wykorzystywania tego typu surowców
lub szukają nowych sposobów na ich recykling.

Powstaje coraz więcej inicjatyw mających na
celu wsparcie środowiska jak np. sadzenie drzew,
sprzątanie lasów itp. Z drugiej strony firmy pracują
nad ograniczeniem zanieczyszczenia środowiska
w podejmowanych już procesach produkcyjnych
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Przykład:

Wiele sklepów spożywczych decyduje się na
ograniczenie zużycia plastikowych toreb, umożliwiając
klientom pakowanie produktów do swoich
opakowań – na co pozwalają niektóre placówki sieci
Carrefour, czy też wprowadzając biodegradowalne i
kompostowalne przemysłowo opakowania – co czyni
Lidl. Z kolei sklepy odzieżowe, jak CCC, decydują się na
całkowitą rezygnację z toreb foliowych.
Walkę z plastikiem prężnie toczą firmy odzieżowe.
Adidas rozpoczął sprzedaż butów wyprodukowanych
z plastiku wyłowionego z oceanów. Co więcej, do 2024
roku wszystkie buty planuje produkować z plastiku
pozyskanego tą metodą!
Podobny krok zrobił Nike, decydując się na stworzenie
opakowań z plastiku pozyskanego z butelek po
napojach, nakrętek i innych tworzyw sztucznych.
Analogiczne działania podejmują marki z innych branż.
KEVIN.MURPHY z branży kosmetycznej w 2019 roku
wprowadził opakowania wyprodukowane wyłącznie
z materiałów z recyklingu oceanicznych śmieci.
Podobny krok zrobiło Zalando, zastępując plastikowe
torby na produkty z kategorii beauty torbami
papierowymi.
Redukcja plastiku jest na tyle istotna, że firma LEGO
zdecydowała się zastąpić w części swoich produktów
materiały plastikowe tymi na bazie trzciny cukrowej.
Dzięki temu chce ona zredukować szkodliwą emisję
CO2 do atmosfery.

Autor: Chris Barbalis
Źródło: unsplash.com

Także sieci restauracji i kawiarni decydują się na
działania na polu ekologii. McDonald’s podjął się
szeregu inicjatyw mających na celu obniżenie do 2030
roku emisji gazów cieplarnianych z biur i restauracji
o 36%, a w odniesieniu do całego łańcucha dostaw
o 31%. Do 2025 roku chce wszystkie opakowania
używane w swoich restauracjach zastąpić tymi
wykonanymi z materiału pochodzącego z recyklingu
(bądź certyfikowanej produkcji).

Nawet producenci alkoholu starają się zniwelować
swój negatywny wpływ na środowisko.
Przykładem może być Grupa Carlsberg, która
wprowadziła rozwiązanie Snap Pack, zastępujące
folię używaną do owijania wielopaków piwa, czy też
Kompania Piwowarska ze swoim punktem skupu,
w którym można oddać butelkę zwrotną każdego
producenta i otrzymać za nią kaucję.
Ważnym problemem związanym ze środowiskiem
jest również zanieczyszczenie powietrza,
dlatego wiele marek włączyło się do walki
ze smogiem. Prym tutaj starają się wieść
koncerny motoryzacyjne, które nie tylko
stawiają na elektromobilność
i wprowadzają do swoich katalogów
modele elektryczne, ale także dążą
do zerowej emisji w przypadku całego
procesu produkcji samochodów.

McDonald’s podjął się również współpracy
z siecią kawiarni Starbucks w ramach
partnerstwa „NextGen Cup Challenge”,
którego celem jest stworzenie
nowego typu kubka, który
w całości będzie nadawał się do
przetwarzania lub kompostowania.
Obie marki planują całkowicie
wyeliminować wykorzystywanie
plastikowych słomek, zastępując je
papierowymi.

W walkę o czystość powietrza
włączają się także firmy z innych
segmentów rynku, w tym bankowości
i finansów. Eurobank w ramach swoich
działań CSR-owych przeprowadził akcję
#BezSmogu, mającą na celu poszerzenie bazy
danych dotyczących jakości powietrza w Polsce,
edukację pracowników i klientów w zakresie zagrożeń
związanych ze smogiem oraz zachęcenie klientów
do stosowania ekologicznych rozwiązań we własnym
domu.

W branży gastronomicznej coraz
popularniejszym sposobem na
ograniczenie zaśmiecania środowiska
jest wprowadzanie kubków wielokrotnego
użytku. I tak np. Costa Coffee UK wprowadziła
do swoich lokali płatność za kawę kubkami
wielokrotnego użytku, natomiast Starbucks rozpoczął
testy kubków na wynos wielokrotnego użytku, które
klienci mogliby zostawiać w specjalnych kontenerach
po wypiciu napoju.
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Marka próbowała przekonać konsumentów, że szklane
butelki są gorszym rozwiązaniem dla środowiska niż
plastikowe. Efektem tego była negatywna reakcja
internautów, którzy zarzucili firmie fałsz i hipokryzję.
Dlatego przed podjęciem działań związanych
z ochroną środowiska należy dokładnie je zaplanować
i upewnić się, czy aby na pewno spełniają cel
– obecnie konsumenci stają się coraz bardziej
wyczuleni na nieprawdziwe akcje marek i szybko
je wyłapują, co dla niej samej może skończyć się
poważnym uszczerbkiem na wizerunku.

Ekologiczna przyszłość
Obecnie konsumenci, dokonując wyboru marki czy
kupując konkretny produkt, zwracają szczególną
uwagę nie tylko na funkcjonalność i cenę, ale także na
ekologiczność produktu i na samą markę – czy jest
ona ukierunkowana na ochronę środowiska.
Dlatego przedsiębiorstwa powinny poważnie zacząć
brać pod uwagę tego typu działania, ponieważ
w najbliższej przyszłości będą one istotnym
czynnikiem warunkującym zakup danego produktu
przez konsumenta.

https://nowymarketing.pl
Autor: Pixabay
Źródło: pexels.com

Projekty ekologiczne prowadzą również branża
deweloperska i spółdzielnie mieszkaniowe.
Dobrym przykładem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa
Wrocław-Południe, która zamontowała na dachach
swoich 35 bloków panele słoneczne, dzięki którym
zapewnia prąd 15-tysiącom mieszkańców oraz
zasila windy, oświetlenie korytarzy, wejść i otoczenia,
maszynownie oraz hydrofornie.
Z kolei szwedzki inwestor Skanska zbudował w Krakowie
na 150-metrowym odcinku ul. Pawiej chodnik, który
czyści powietrze ze spalin – wykorzystane do jego
budowy zostało antysmogowe podłoże składające
się ze specjalnej mieszanki betonu. Podobny chodnik
Skanska zbudowała również w Warszawie.

Ekościema
Z działalnością marek skierowaną na wsparcie
ochrony środowiska związane jest zjawisko
tzw. greenwashingu. Polega ono na promowaniu
marki i jej produktów jako proekologiczne, gdy w
rzeczywistości z ekologią mają niewiele wspólnego.
Przykładem takiej akcji są działania Żywiec Zdrój
we współpracy z Martyną Wojciechowską.
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Blockchain

w branży nieruchomości
Technologia blockchain najczęściej kojarzona jest z Bitcoinem i kryptowalutami,
jednakże jej możliwości wykraczają daleko poza ten obszar. Jakie zastosowanie może
ona mieć w branży nieruchomości?
Blockchain w skrócie można opisać jako elektroniczny
rejestr wszystkich zdarzeń zapisanych w kolejności
chronologicznej, takich jak np. transfery pieniężne,
czy dokonanie zakupu lub sprzedaży nieruchomości.
Rejestr ten jest zdecentralizowany i rozproszony, co
oznacza, że jest współdzielony przez wszystkich jego
użytkowników, którzy posiadają kopię. Zbudowany jest
on na blokach, będących zapisanymi zdarzeniami,
połączonych w łańcuchy, przy czym każdy kolejny blok
zależny jest od poprzedniego. Po dokonaniu transakcji
w sieci blockchain, zbierane są one i łączone w blok,
który następnie zostaje zamieszczony w rejestrze –
zmiany zatwierdzane są w ramach określonych reguł.
Dzięki rozproszeniu rejestru pojedynczy użytkownik nie
może samodzielnie zmodyfikować danych. Co istotne,
kod algorytmu regulującego działanie blockchainu
jest jawny i każdy może się z nim zapoznać.

wykonana, musi przez jedną ze stron zostać
spełniony warunek w niej zawarty, np. ukończenie
nieruchomości, czy otrzymanie środków finansowych
za mieszkanie od kupującego. Smart kontrakty
pozwalają ograniczyć do minimum tworzenie,
wymianę pomiędzy stronami i przechowywanie
dokumentów, upraszczają wszelkie formalności
związane z wykonaniem umowy, a także gwarantują
bezpieczeństwo transakcji, co niweluje problemy
związane z zaufaniem pomiędzy stronami. Warto mieć
na uwadze, że raz stworzonego kontraktu nie można
zmienić i jest on nieodwracalny.
Narzędzia oparte o blockchain dostępne na rynku
pozwalają tworzyć przeróżne wirtualne dokumenty
i umowy z cyfrowym podpisem. Po „podpisaniu” treść
dokumentu nie może zostać zmieniona, a system
umożliwia przesyłanie i przechowywanie wirtualnych
kopii, dzięki czemu wzrasta bezpieczeństwo danych.
W Polsce podobne rozwiązanie tworzą PKO Bank Polski
wraz z Coinfirm. Opracowana przez firmy platforma
blockchain Trudatum umożliwia przechowywanie,
weryfikację i sprawdzenie autentyczności dowolnego
dokumentu, umowy.

Smart kontrakty – szybkie
i bezpieczne transakcje
Na technologii blockchain oparte są tzw. smart
kontrakty, będące zautomatyzowanymi umowami
zawartymi między stronami. Aby umowa została
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Smart kontrakty mogą być z powodzeniem
wykorzystywane w celu usprawnienia i przyspieszenia
formalności związanych ze sprzedażą czy zakupem
nieruchomości i gruntów, a także zwiększenia
bezpieczeństwa i zniwelowania możliwości oszustw
w tym zakresie. Taki rejestr oparty na blockchainie
prowadzony jest już w Szwecji.

Powiązane są one ze zdecentralizowanymi
aplikacjami (DAPP) zbudowanymi na blockchainie.
Co istotne, aby korzystać z tej technologii, nie
trzeba jej samemu tworzyć i można użyć gotowej
infrastruktury udostępnianej przez projekt Ethereum.
W ramach zdecentralizowanych aplikacji firmy
mogą emitować swoje tokeny o ustalonej wartości,
np. będące odpowiednikami akcji giełdowych firmy,
czy też mające na celu pozyskanie środków na daną
inwestycję. Właściciele tokenów mogą nimi dowolnie
handlować, a także, jeśli tak ustaliła firma, otrzymywać
dywidendę zależną od liczby posiadanych aktywów.
Plusem tokenów jest to, że mogą przedstawiać
wartość praktycznie każdego aktywu materialnego,
np. mieszkania, nieruchomości, działki budowlanej,
udziału w firmie itp.

W branży nieruchomości w niedalekiej przyszłości
smart kontrakty mogą zastąpić agentów i
pośredników w obrocie nieruchomościami. Również
notariusze czy sądy mogą okazać się zbędne
w przypadku powstania np. wirtualnych ksiąg
wieczystych czy rejestrów gruntów, w których
będzie można wprowadzać zmiany bez ich udziału.
Takie elektroniczne dokumenty aktualizowane
na bieżąco mogłyby zawierać m.in. informacje
o historii, właścicielu, osobach zameldowanych,
ewentualnych zadłużeniach, mapie i planie
nieruchomości, wszelkie zaświadczenia od spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych. Ułatwiłoby to i znacząco
przyspieszyło wiele transakcji na rynku nieruchomości,
w tym kupna, sprzedaży, przenoszenia praw
własności pomiędzy podmiotami, a także zmniejszyło
ogólny koszt transakcji, eliminując podmioty w nie
zaangażowane, w tym pośredników, rzeczoznawców,
sądy, czy notariuszy i urzędy skarbowe.
Również banki mogłyby korzystać z informacji
zawartych w takich rozproszonych rejestrach, dzięki
czemu czas przyznawania kredytu hipotecznego
znacząco by zmalał.
Smart kontrakty są również przydatne w sytuacjach,
kiedy kilka osób chce wspólnie nabyć jakąś
nieruchomość, a następnie wynajmować ją
w celu zarobkowym. Dzięki ich zastosowaniu
można to uczynić poprzez emisję swoich tokenów
dla zainteresowanych najmem, a następnie
transparentnie podzielić zyski wśród właścicieli
wg wielkości posiadanych udziałów w mieszkaniu.
Technologia ta wykorzystywana jest także przez
platformy internetowe pośredniczące w procesie
najmu. Platforma Rentberry wykorzystuje ją do
łączenia właścicieli nieruchomości i mieszkań
z osobami zainteresowanymi wynajmem. Podobne
rozwiązanie zastosowała polska firma ShareSpace,
zajmująca się pośrednictwem w wynajmie
powierzchni biurowej.
Pionierem zastosowań blockchainu na dużą skalę
w branży nieruchomości jest Dubaj. Dubai Land
Department wykorzystuje tę technologię
m.in. do uproszczenia i przyspieszenia wymiany
informacji, weryfikacji własności, transakcji
sprzedaży nieruchomości. Efektem tego jest wzrost
bezpieczeństwa i transparentności transakcji
i znaczące skrócenie czasu ich trwania
– nieruchomość można sprzedać lub kupić,
finalizując transakcję w ciągu kilku godzin. Do 2021 r.
Dubaj planuje stać się w pełni cyfrowy i zrezygnować
całkowicie z dokumentów drukowanych.
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W branży nieruchomości tokeny mogą znaleźć
zastosowanie przy pozyskiwaniu środków.
W celu zebrania funduszy deweloper emituje tokeny
o określonej wartości, reprezentujące udziały nabywcy
w przyszłej nieruchomości, jednocześnie zapewniając
odkupienie ich z zyskiem dla inwestora po ukończeniu
i sprzedaniu obiektu. Transakcja jest w pełni
transparentna i bezpieczna, a dodatkowo dzieje się
bez pośredników.

Tokenizacja nieruchomości
Z technologią blockchain związane są tokeny,
czyli cyfrowe aktywa mające określoną wartość.
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Z perspektywy transakcji na rynku nieruchomości,
wykorzystanie kryptowalut jako środków płatniczych
przede wszystkim wiąże się z pominięciem
w tych działaniach banków oraz prowizji przez nie
pobieranych. Ważne jest także to, że transakcje są
w pełni transparentne i wykonywane natychmiast.
Kryptowaluty mogą być z powodzeniem
wykorzystywane w procesie kupna i sprzedaży
nieruchomości, jako forma opłaty za czynsz czy
ubezpieczenie lokalu. Taką formę rozliczenia stosuje
już turecka agencja nieruchomości Antalya Homes.

Technologia z potencjałem
Blockchain ma potencjał na to, aby
zrewolucjonizować szereg obszarów w branży
nieruchomości. Począwszy od obiegu dokumentów,
przeprowadzanych transakcji, kwestii bezpieczeństwa,
po wynajem i tokenizację nieruchomości oraz
przyjmowanie płatności w kryptowalutach.
Obecnie jeszcze niewiele firm i instytucji wykorzystuje
tę technologię, jednakże w najbliższej przyszłości może
się ona stać nieodłączną częścią wszystkich działań
na rynku nieruchomości.

https://nowymarketing.pl
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W ten sposób można tokenizować wszelkie
nieruchomości w celu pozyskania funduszy, emitując
tokeny działające na takich samych prawach jak
akcje giełdowe. Przykładowo właściciel obiektu
biurowego może wyemitować swoje tokeny, a
następnie ich nabywcom wypłacać dywidendę ze
środków pozyskanych w ramach czynszu od firm
wynajmujących lokale.

Kryptowaluty – za mieszkanie
zapłacisz w Bitcoinach
Czy jest ktoś, kto nie słyszał o Bitcoinie? Ta i inne
kryptowaluty do działania wykorzystuje blockchain
i smart kontrakty. Coraz więcej firm akceptuje
kryptowaluty jako środek płatniczy, dzięki czemu stają
się one powoli mocną alternatywą dla innych metod
płatności.

Źródło: Freepik.com
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AR, VR, MR

w działaniach branży
deweloperskiej
Czym są wirtualna, rozszerzona i mieszana rzeczywistość i jak można je wykorzystać
w działaniach w branży deweloperskiej? Jakie korzyści one oferują?
Virtual reality

np. w postaci interaktywnych filmów 360. Dzięki
VR deweloperzy mogą przenieść klientów wprost
do oferowanej nieruchomości i pokazać ją w całej
okazałości, co czyni np. firma The Matthew Hood Real
Estate Group z grupy Sotheby’s International Realty.
Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości pozwala także
przedstawicielom handlowym oszczędzić sporo czasu,
ponieważ zamiast jeździć z klientem do lokali, którymi
jest zainteresowany, mogą je pokazać bez ruszania
się z miejsca. Przykładem takich działań jest 3D Model
360 Tour zrealizowany przez DOMAR DEVELOPMENT,
w ramach którego użytkownicy mogli zobaczyć
w wirtualnym świecie, jak wyglądają inwestycje
firmy — Komorowice III, Willa Miejska Krzycka, czy
Kryształowa 2. Podobne rozwiązanie zastosował
deweloper Danwood S.A., który przy wykorzystaniu VR
i specjalnych kontrolerów, umożliwił konsumentom
poruszanie się i obejrzenie dokładnie oferowanych
nieruchomości. Dzięki temu mieli oni okazję zobaczyć
budynek, poczuć jego przestrzeń i dostosować
wnętrze jeszcze na etapie tzw. dziury w ziemi.
Analogiczne pokazy z wykorzystaniem technologii VR
mogą być przeprowadzone zarówno w biurze
u dewelopera, na terenie nieruchomości,
podczas targów branżowych, czy też przez samych

Wirtualna rzeczywistość (virtual
reality, VR) działa przy wykorzystaniu
specjalnych gogli lub smartfona,
a polega na przeniesieniu konsumenta
w komputerowo wygenerowany świat.
Istotna jest tutaj immersja, czyli proces całkowitego
zanurzenia użytkownika w wirtualnym świecie
– kluczowa w tym przypadku jest jakość stworzonego
środowiska. Technologia VR obecnie ogranicza się
głównie do zmysłu wzroku i słuchu, rzadziej węchu,
jednakże inne zmysły, jak dotyk, w przyszłości również
mogą odgrywać istotną rolę. Dzięki technologii VR
użytkownik może w pełni zanurzyć się w świecie marki
i doświadczając wirtualnych wrażeń, w pogłębiony,
angażujący sposób odkrywać produkty czy usługi przez
nią oferowane. VR pomaga stworzyć emocjonalną
więź z konsumentem, który w zetknięciu z wirtualnym
światem wyraża prawdziwe emocje. Wirtualna
rzeczywistość może mieć szerokie zastosowanie
w branży deweloperskiej. Można ją wykorzystać
głównie w postaci prezentacji marketingowych czy
treści pokazujących i opowiadających o inwestycji,
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konsumentów w ich domowym zaciszu. Na rynku
dostępne są narzędzia, takiej jak TrueScale, które
pozwalają na tworzenie w wirtualnej rzeczywistości
makiet 3D domów i mieszkań wraz z propozycjami
wykończenia wnętrz.

Augmented reality
Rozszerzona rzeczywistość (augmented
reality, AR) jest technologią opartą
na połączeniu świata rzeczywistego
z elementami generowanymi
komputerowo. W skrócie polega to
na tym, że na obraz uzyskany z kamery,
np. w smartfonie, na bieżąco nakładane są
elementy 3D, które sprawiają wrażenie zespojenia
z rzeczywistością. Technologia AR stała się lepiej
rozwinięta i powszechniejsza dzięki udostępnieniu
przez Google (ARCore) oraz Apple (ARKit) swoich
silników do tworzenia aplikacji w tym środowisku.
Oba wykorzystują technologię SLAM (simultaneous
localization and mapping), która umożliwia
mapowanie przestrzeni. Aplikacje stworzone na bazie
owych silników potrafią rozróżnić powierzchnię, na
którą skierowana jest kamera.
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Mixed reality
Rzeczywistość mieszana
(mixed reality, MR) jest swego
rodzaju rozwinięciem AR. Podobnie
polega ona na wprowadzeniu
elementów rzeczywistości wirtualnej
do prawdziwego świata, jednakże w tym przypadku
użytkownik może z nimi wchodzić w interakcje,
a także zmieniać wygląd rzeczywistych elementów.
Do działania MR wymagane są dodatkowe urządzenia
jak np. okulary Microsoft HoloLens. Mieszana
rzeczywistość w porównaniu do VR i AR znajduje
mniejsze zastosowanie w branży deweloperskiej,
jednakże można ją wykorzystać np. do projektowania
nieruchomości – przykładem mogą tu być działania
studia architektonicznego Greg Lynn Form.
Z kolei w Polsce firma Skanska we współpracy
z Microsoft wykorzystała okulary HoloLens,
aby umożliwić wirtualne oprowadzenie po
nieruchomościach, które dopiero powstają.
W trakcie takiej wycieczki odwiedzający mogą
zmieniać aranżacje wnętrz w czasie rzeczywistym,
a także doświadczyć bodźców dźwiękowych, które
występują w danym miejscu w rzeczywistości.

Do działania potrzebują jedynie zaprogramowanych
znaczników – obrazów po rozpoznaniu, których
wyświetlone zostaną obiekty wirtualne. Rolę tę
może pełnić praktycznie każdy element, np. strona
z magazynu drukowanego, grafika na plakacie
outdoorowym, ulotka, opakowanie produktu, czy też
podłoga i ściany w mieszkaniu, a także elementy
otoczenia ulicznego. Kto nie kojarzy gry Pokemon Go
na urządzenia mobilne, która kilka lat temu zdobyła
ogromną popularność? Opierała się ona właśnie
o technologię augmented reality.
Aplikacje AR z jednej strony pokazują konsumentom
wirtualny produkt i mogą znacząco skrócić ścieżkę
zakupową, a z drugiej strony dostarczają swoim
twórcom wiele danych, które Ci mogą wykorzystać
w celu analizy preferencji konsumentów i zwiększenia
efektywności sprzedaży.
Możliwości wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości
w branży deweloperskiej jest wiele.
Najprostszym jest dołączenie do broszur, katalogów
produktowych czy stron internetowych QR kodów
lub innych elementów, po zeskanowaniu których,
za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej, pojawi się
dodatkowa treść.

Technologia na plus
Wykorzystanie technologii wirtualnej,
rozszerzonej czy mieszanej
rzeczywistości z pewnością pozwoli
wyróżnić się na tle konkurencji,
a w branży deweloperskiej umożliwia
korzystniejsze, ciekawsze i bardziej angażujące
konsumenta przedstawienie oferty mieszkania czy
domu – również w sytuacji, gdy dana inwestycja jest
nieukończona. Technologie te nie tylko pokazują, że
firma jest nowoczesna i ma na względzie klienta, ale
także wzbogacają przekaz marki i doświadczenia
konsumenta, wzbudzając w nim emocje, dzięki czemu
mogą znacząco i korzystnie wpłynąć na jego decyzję
zakupową.

W przypadku spisu ofert nieruchomości czy broszur
reklamowych konkretnych inwestycji może to być
wirtualny model 3D mieszkania, domu lub wizualizacja
wykończonej inwestycji. Inną możliwością jest
wykorzystanie pozycjonowania GPS w urządzeniach
mobilnych i np. wyświetlenie gotowego budynku na
działce budowlanej konsumenta.

https://nowymarketing.pl
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Przed wyborem wymarzonego
mieszkania ludzie mają określone
preferencje, często wynikające z ich
dotychczasowych doświadczeń czy
przyzwyczajeń.

RYNEKPIERWOTNY.PL
RYNEKPIERWOTNY.PL

Model
budynku

Jedni będą szukać mieszkań, które mają okna na
południe, inni wolą pomieszczenia, które nie są
wystawione na bezpośrednie promienie słońca. Część
osób będzie szukać apartamentu na końcu korytarza,
ale są takie osoby, które chciałyby mieszkać tuż przy
windzie. W portalu RynekPierwotny.pl wprowadzamy
funkcjonalność, która pozwoli łatwiej i szybciej znaleźć
mieszkanie spełniające ich oczekiwania.

– nowa, interaktywna
forma prezentacji
inwestycji
na portalu
RynekPierwotny.pl

Do tej pory mieszkania były prezentowane w formie
listy. Użytkownik mógł sortować ją wg liczby pokoi,
piętra, ceny czy metrażu. Jednak żeby zobaczyć jak
dany apartament jest usytuowany na piętrze, musiał
pobierać jego plan mieszkania – dopiero wtedy,
po jego przeanalizowaniu, mógł zobaczyć jak się on
prezentuje względem innych lokali.
Wprowadzając modele budynków odwracamy tę
kolejność. Użytkownik może wybrać interesujące go
piętro – od razu widzi na planie dostępne mieszkania
i ich położenie względem siebie. Nie musi już za
każdym razem pobierać i analizować planów danego
lokalu.

26

Na razie nową funkcjonalność modelu budynku testujemy w wybranych inwestycjach – zarówno pod kątem
narzędzia do jej tworzenia, jak i od strony user experience użytkowników portalu RynekPierwotny.pl. Jednak w miarę
upływu czasu będziemy chcieli, aby większość prezentowanych inwestycji posiadała tę funkcjonalność.
W przyszłości mamy też w planie możliwość udostępniania tej interaktywnej formy prezentacji także na stronach
deweloperów, którzy z nami współpracują.

Obecnie prezentacja modelu osiedla jest bezpłatna i dodawana do już istniejącej lub nowo dodanej inwestycji.
Do jej stworzenia potrzebujemy otrzymania rzutów każdej kondygnacji w danej inwestycji.
Pierwsze testy pokazują, że użytkownicy chętnie korzystają z tej funkcjonalności, konwersja (ilość zapytań w stosunku
do ilości użytkowników) potrafi być wyższa nawet o ponad 20%! Zachęcamy do kontaktu z opiekunami klientów
w celu wdrożenia takich rzutów w Państwa inwestycjach. Wystarczy, że otrzymamy szczegółowe pliki .pdf każdej
kondygnacji – a resztę wykonamy już sami.

S E B A ST I A N W A T RA S
E-commerce manager w Property Group. Od kilkunastu lat związany z e-commerce i digital marketingiem. Specjalizuje się w zwiększaniu konwersji, performance marketingu
i sprzedaży w kanałach cyfrowych.
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Autor: Paweł Czerwiński
Źródło: unsplash.com

PRAWO

Uchwały
reklamowe,

a możliwość reklamowania
inwestycji mieszkaniowych

Zgodnie z tzw. ustawą krajobrazową, rady gmin mogą podejmować uchwały
reklamowe regulujące zasady i warunki sytuowania reklam. Uchwały te mogą
mieć duży wpływ np. na możliwość reklamowania realizowanych inwestycji
mieszkaniowych (lub jakichkolwiek innych). Za niezgodne z uchwałami reklamy
grożą kary.
Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 16b) ustawy z dnia
27 marca 2003 roku – o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym3, przez tablicę
reklamową należy rozumieć „„przedmiot materialny
przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz
z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami,
o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy,
w szczególności baner reklamowy, reklamę
naklejaną na okna budynków i reklamy umieszczane
na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu
budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów
codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich
przeznaczeniem [podkreśl. własne]”.4

Podstawy prawne
Na mocy zmian wprowadzonych ustawą z dnia
24 kwietnia 2015 roku – o zmianie niektórych ustaw
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony
krajobrazu1, rady gmin2 mogą podejmować uchwały
ustalające zasady i warunki sytuowania obiektów
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów,
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów
budowlanych, z jakich mogą być wykonane
[dalej: „„uchwały reklamowe”].

1

Co istotne, uchwały reklamowe nie normują wyłącznie
wolnostojących nośników reklamowych należących
do firm profesjonalnie zajmujących się reklamą
zewnętrzną (np. tzw. billboardów), ale mają
zastosowanie do każdej formy reklamy.

2
3
4

5
6
7
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Dz. U. z 2015 roku, poz. 774 [dalej: „ustawa krajobrazowa”];
także rady miejskie/rady miast;
Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 z późn. zm. [dalej: „upzp”];
zaś przez urządzenie reklamowe, zgodnie z art. 2 pkt 16c) upzp, przedmiot materialny
przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi
i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów
codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem;
https://jetline.pl/aktualnosci/08-gmin-w-polsce-ma-uchwale-krajobrazowa-raport-na
dzien-28-lutego-2019-r;
Dz. U. z 2018 roku, poz. 2067 z późn. zm.;
jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega karze grzywny.

Jakie sankcje za reklamy niezgodne
z uchwałami?

Reklama na gruncie upzp to z kolei„ upowszechnianie
w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji
promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi,
przedsięwzięcia lub ruchy społeczne” (art. 2 pkt 16a)
upzp).

W myśl art. 37d ust. 1 i 2 upzp, podmiot, który umieścił
tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe
niezgodne z przepisami uchwały reklamowej
podlega karze pieniężnej (ust. 1). Jeżeli nie jest
możliwe ustalenie podmiotu, o którym mowa w ust. 1,
karę pieniężną wymierza się odpowiednio
właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub
posiadaczowi samoistnemu nieruchomości lub
obiektu budowlanego, na których umieszczono tablicę
reklamową lub urządzenie reklamowe (ust. 2).
Kara ta, zgodnie z art. 37d ust. 8 upzp wynosi
40-krotność opłaty reklamowej (gdyby jej nie
ustalono, kara wynosi 40-krotność maksymalnej
możliwej stawki opłaty reklamowej).
Wysokość kary zależy również od pola powierzchni
służącej ekspozycji reklamy. Dla przykładu,
za niezgodny z uchwałą reklamową „billboard”
o powierzchni 18m2 wysokość kary może wynieść
nawet 7.000 PLN miesięcznie.

Tym samym, za reklamę mogą zostać uznane banery
na ogrodzeniach placów budów, siatki budowlane
z reklamami, maszty i flagi reklamowe, tablice
umieszczane na terenie inwestycji. Dodatkowo, formą
reklamy są także logotypy i litery przestrzenne z nazwą
inwestora (dewelopera), umieszczane na ścianach lub
dachach budynków. Powyższe obiekty mogą zostać
zakwalifikowane jako reklamy niezależnie od tego, czy
dana inwestycja została już wybudowana i oddana do
użytkowania, czy dopiero znajduje się w budowie.
Co ciekawe, uchwały reklamowe muszą obejmować
obszar całej gminy, a ponadto, z uwagi na fakt,
że mają określać warunki i termin dostosowania
istniejących w dniu ich wejścia w życie obiektów
do zakazów, zasad i warunków w niej określonych,
przyjmuje się, że muszą regulować także istniejące
nośniki reklamowe.

Inne regulacje mogące mieć wpływ
na reklamy

Uchwały reklamowe
w poszczególnych gminach

Pomimo że na skutek uchwalenia ustawy
krajobrazowej nie ma już obecnie możliwości
wprowadzania nakazów i zakazów dotyczących
reklam do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, samorządy mogą jednak
podejmować uchwały w przedmiocie utworzenia
w centrach miast parków kulturowych (uchwały
takie zostały podjęte m.in. w Krakowie,
Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Zakopanem).
W uchwałach takich również mogą
znajdować się postanowienia
dotyczące nośników reklamowych
(w myśl art. 17 ust. 1 pkt 3) ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku — o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami6,
na terenie parku kulturowego lub jego
części mogą być ustanowione zakazy
i ograniczenia dotyczące umieszczania
tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych
i innych znaków niezwiązanych z ochroną
parku kulturowego, z wyjątkiem znaków
drogowych i znaków związanych z ochroną
porządku i bezpieczeństwa publicznego).
Zgodnie zaś z art. 112 ust. 1 ww. ustawy, kto narusza
zakazy lub ograniczenia obowiązujące na terenie
parku kulturowego lub jego części, podlega karze
aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.7

Pomimo że jak wynika z przeprowadzonych przez
firmę Jet Line analiz5, do 2019 roku zostało w Polsce
uchwalonych jedynie 20 uchwał reklamowych
(z większych miast: Ciechanów, Łódź,
Gdańsk, Sopot, Opole, Nysa,
Lubin – niektóre z tych uchwał
zostały zaskarżone do sądów
administracyjnych), uchwały
intencyjne zostały podjęte
w blisko 400 gminach.
Dodatkowo, prace nad
uchwałami reklamowymi
prowadzone są zasadniczo
we wszystkich największych
miastach w Polsce (w tym
np. Warszawa, Kraków, Poznań,
Szczecin).
Warto pamiętać, że procedura
uchwalania uchwał reklamowych
jest zbliżona do procedury stanowienia
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego (m.in. projekt uchwały jest wykładany
do publicznego wglądu), a co za tym idzie,
zainteresowane podmioty mają prawo zgłaszania
uwag.

Dobrze jest więc na bieżąco monitorować stan prac
nad uchwałami regulującymi kwestię reklam na
obszarach, na których prowadzimy działalność,
tak, aby nie zostać zaskoczonym projektowanymi
rozwiązaniami (przykład Łodzi oraz Gdańska pokazuje,
że postanowienia uchwał reklamowych mogą być nie
tylko nieprecyzyjne, ale i nieprzystające do realiów).

WOJ C I E C H GWÓ Ź D Ź
Radca prawny współpracujący na stałe z kancelarią TURCZA
Kancelaria Radców Prawnych w Poznaniu. Obszar specjalizacji
to: proces inwestycyjno-budowlany, prawo zagospodarowania
przestrzennego, gospodarka nieruchomościami. Autor artykułów
poświęconych ww. tematyce w czasopismach branżowych oraz
prasie codziennej, a także, trener prowadzący liczne szkolenia
dla praktyków.
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SEO / SEM

Jak stworzyć strategię SEO dla
strony dewelopera i nie przepalić
budżetu?

W wynikach organicznych dla branży deweloperskiej od dawna dominują różne
portale ogłoszeniowe. Z uwagi na szczególnie trudną konkurencję powstaje pytanie,
czy na pewno warto inwestować w kanał Organic Search?
Wybór domeny do pozycjonowania

Każdy deweloper zazwyczaj posiada swoją stronę
firmową na wartościowej, dobrze podlinkowanej
domenie z historią i wstępną widocznością
organiczną. W porównaniu z LP-kiem z zerowymi
parametrami SEO, wybór strony firmowej z Trust Flow
od 15 do 30 jest całkiem dobrym startem. Na tym
etapie należy sobie uświadomić, że wybór landing
page’a pod pozycjonowanie oznacza przepalony
budżet.

Wybór domeny pod działania SEO w branży
deweloperskiej jest jedną z najbardziej
problematycznych kwestii. Wielu deweloperów
tworzy oddzielne landing page dla poszczególnych
inwestycji, na które kierowane są płatne kampanie.
Zazwyczaj wyglądają one lepiej pod kątem UX niż
strony firmowe, dlatego marketerzy chcą skupiać
na nich również działania związane z widocznością
organiczną.

Research fraz

Przy tak dużej konkurencji, podjęcie się
pozycjonowania nowej domeny bez historii
i jakichkolwiek backlinków jest projektem z góry
skazanym na porażkę. Uświadomienie sobie tego
faktu będzie tutaj absolutnym priorytetem, który
zaważy o przyszłym sukcesie projektu.

Każdy deweloper chciałby zajmować pozycje
w TOP 10 na najbardziej konkurencyjne frazy — weźmy
na przykład frazę “mieszkania warszawa” - wystarczy
spojrzeć jakie domeny pojawiają się w TOP 10 pod
takie zapytania.
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W przypadku tych najbardziej konkurencyjnych fraz
nawet całkiem mocna firmowa domena dewelopera
nie przeskoczy portali ogłoszeniowych zajmujących
TOP 10, a czekanie na korzystną zmianę algorytmu
nie jest dobrym pomysłem. Research powinien się
zatem skupić na kilku grupach fraz. Poniżej dwa
przykłady:

Dla jednej lokalizacji wystarczy jeden tekst na 5000
- 7000 zzs. zawierający wszystkie frazy (wraz z ich
różnymi odmianami) skupione na danej lokalizacji.

2. Frazy według schematu: “deweloper
+ lokalizacja”
Zazwyczaj deweloperzy realizują swoje inwestycje
w kilku różnych miastach, dlatego warto
zaproponować stworzenie nowej sekcji w menu
w stylu:

1. Frazy według schematu: “deweloper + lokalizacja”
2. Frazy według schematu: “nowe mieszkania
+ lokalizacja”

Miasta

Częstym kontrargumentem wobec takiego doboru fraz
jest mniejsza liczba wyszukiwań w porównaniu do fraz
ogólnych. Na tym etapie należy spojrzeć na serwisy
ogłoszeniowe i ich widoczność na te nieco bardziej
niszowe frazy pochodzące z naszego researchu. W jaki
sposób największe portale zbudowały widoczność na
takie właśnie frazy? Jest to wynik optymalizacji całego
serwisu, siły brandu i mocnych linków zewnętrznych
prowadzących w większości do strony głównej.

•
•
•

Warszawa
Kraków
(...)

z adresami URL według schematu:
•
•
•

Frazy według drugiego schematu “nowe mieszkania
+ lokalizacja” można uznać za frazy typu “long tail”.
Na tym etapie należy zadać sobie pytanie, w jaki
sposób największe portale zbudowały widoczność na
takie właśnie frazy? Jest to wynik optymalizacji całego
serwisu, siły brandu i mocnych linków zewnętrznych
prowadzących w większości do strony głównej.
Z reguły takie portale nie prowadzą link buildingu
skupionego na podstronach poświęconych
np. nowym mieszkaniom na Krowodrzy w Krakowie
dlatego jest to prawdopodobnie jedyny element
działań SEO, w którym strona dewelopera może być
mocniejsza.

domena.pl/deweloper-warszawa/
domena.pl/deweloper-krakow/
(...)

Na takiej podstronie powinien pojawić się
wyczerpujący tekst o tym, co aktualnie deweloper
posiada w ofercie (w opisywanym mieście).
W drugiej części tekstu, w celu maksymalnego
wyczerpania tematu, powinny znaleźć się informacje
o zrealizowanych już inwestycjach.

“Ale takie frazy nie wygenerują dużo
ruchu... “
Stawiając na jakość skupimy cały budżet SEO na
frazach long tail typu “nowe mieszkania krowodrza
kraków”. Idąc taką drogą mamy duże szanse na
to, aby uzyskać wysokie pozycje i wygenerować
jakościowy ruch pochodzący od użytkowników
będących na końcu ścieżki konwersji.

Jeśli skupimy cały budżet SEO właśnie na takim link
buildingu, wówczas nasza domena ma szansę znaleźć
się w TOP 10 wśród największych serwisów takich jak
Morizon, Otodom czy RynekPierwotny.pl i realnie z nimi
konkurować w obszarze wyników dla fraz typu “long
tail”. Lokowanie tego samego budżetu na frazach
ogólnych nie przyniesie takiego rezultatu.

Stawiając na ilość, czyli frazy ogólne typu “mieszkania
warszawa” naszym celem będzie wygenerowanie
większej ilości nieco mniej wartościowego
ruchu, jednak przy aktualnej dominacji portali
ogłoszeniowych nie wygenerujemy tego ruchu
wcale. Wystarczy zrobić mały research wpisując
frazy według schematu “mieszkania + dowolne duże
miasto w Polsce”. Nie znajdziemy w takich wynikach
organicznych ani jednej strony dewelopera pomimo
tego, że wiele z nich prowadzi działania SEO pod takie
właśnie frazy.

Lokalizacja treści na stronie
Działy sprzedaży deweloperów kładą szczególny
nacisk na aspekt wizualny w perspektywie szybkości
sprzedaży mieszkania, dlatego zbyt długie bloki
tekstu mówiące np. bardziej o danej dzielnicy, niż
o konkretnej inwestycji raczej nie będą najlepszym
rozwiązaniem. Przeprowadzając techniczny audyt SEO
warto uwzględnić w nim lokalizację treści na stronie
oraz nowe podstrony w przypadku konieczności ich
utworzenia. Oto kilka rozwiązań:

Mała ilość ruchu na pierwszy rzut oka może
zniechęcić, ale wystarczy przynajmniej jeden
sfinalizowany lead z wyników organicznych, aby
roczny budżet SEO zwrócił się z nawiązką. Pamiętajmy
też, że to właśnie użytkownicy wpisujący frazy typu
“long tail” są najbliżej dokonania transakcji.

1. Frazy według schematu: “nowe mieszkania
+ lokalizacja”
Jednym z rozwiązań dla tej grupy fraz są wpisy
blogowe. Dla każdej lokalizacji warto stworzyć
oddzielny wpis, ale nie można z tym przesadzać
— nie twórzmy oddzielnych wpisów dla fraz “nowe
mieszkania krowodrza” i “nowe mieszkania krowodrza
kraków”.

WOJ CI ECH B ĘB EN EK

Star s zy s pe cjal i s ta SEO w Up& M or e
Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim.
Posiada ponad 6-letnie doświadczenie zawodowe.
Karierę rozpoczynał w Cyrek Digital jako specjalista SEO.
Oprócz pozycjonowania stron, zajmował się również analityką
i kampaniami GoogleAds w Cyrek Digital i Value Media.
Prywatnie fan dobrego kina, seriali i zespołu The Rolling Stones.
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Panele informacyjne
w Google Analytics
Google Analytics służy do analizy ruchu użytkowników na stronie internetowej.
Narzędzie to jest darmowe, ale dość rozbudowane. Dla osób, które na co dzień nie
zajmują się analityką internetową albo chcą jedynie poznać wyniki dotyczące tylko
wycinka ruchu, poruszanie się po całym narzędziu może być zbyt czasochłonne lub
zwyczajnie bardzo trudne. Pomocą mogą służyć tu panele informacyjne.
Panele informacyjne w Google Analytics, to nic innego
jak zestaw widżetów, które pozwalają na przegląd
najważniejszych danych i raportów. Dzięki panelom
informacyjnym użytkownik może sprawdzać wiele
danych jednocześnie, co pozwala np. na analizę
danych pochodzących z różnych źródeł czy kont.
W każdym panelu informacyjnym może znaleźć się
od 1 do 12 widżetów.

czy niestandardowych. Widżet pozwala na
prezentowanie danych w różnych stylach prezentacji,
takich jak tabele, wykresy czy dane liczbowe.
Z danych dostępnych w panelu informacyjnym,
można korzystać podobnie jak z danych dostępnych
w pozostałych raportach. W przypadku wykresów,
więcej danych można uzyskać po najechaniu na nie
kursorem myszy. Jak utworzyć panel informacyjny?
Po zalogowaniu się do Google Analytics i przejściu do
właściwego widoku, należy w lewym menu przejść do
Dostosowanie – Panele informacyjne.

Czym jest widżet w panelu informacyjnym?
Widżet to raport, który może w skróconej formie
udostępniać dane z raportów standardowych
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Można wybrać widżety na żywo
z poniższych propozycji:

Następnie klikamy w przycisk „Utwórz”.
Wyświetli się okno z możliwością wyboru jednego
z dwóch kroków, tj. albo pustego panelu, albo
Panelu początkowego. W Panelu początkowym zostało
zdefiniowanych 8 raportów, z których można zacząć
korzystać od ręki. Te widżety to: nowi użytkownicy,
użytkownicy, sesje (widoczne na mapie), sesje wg
przeglądarki, średni czas trwania sesji w porównaniu
ze średnią liczbą stron wyświetlonych w trakcie sesji,
współczynnik odrzuceń, realizacja celu oraz przychody.
Raporty te można także edytować lub usunąć z panelu.

•

oś czasu – przedstawia wybrane dane w czasie,

•

geomapa – wyświetla dane na mapie;
wartości liczbowe wyświetlane są po najechaniu
kursorem na mapę,

•

tabela – dane dotyczące konkretnego
wymiaru, zamieszczone w tabeli;
maksymalnie można dodać 2
rodzaje danych,

•

wykres kołowy – wyświetlany jest
wykres kołowy, który przedstawia
dane pogrupowane wg wymiaru;
wartości liczbowe wyświetlane
są po najechaniu kursorem na
wybraną sekcję,

•

wykres słupkowy – wyświetlany jest
wykres słupkowy, który przedstawia
dane pogrupowane wg maksymalnie 2 wymiarów;
wartości liczbowe wyświetlane są po najechaniu
kursorem na wybrany słupek.

•

oś czasu – wyświetla na osi czasu odsłony witryny
w ciągu ostatnich 30-60 minut,

•

geomapa – pokazuje mapę, z danymi
dotyczącymi lokalizacji użytkowników witryny,
tabela – wyświetla tabelę aktywnych
użytkowników, z danymi dotyczącymi 3 wymiarów.

Widżety w panelu informacyjnym podlegają edycji.
Można je także usuwać, z tym że usunięcie widżetu
z panelu jest nieodwracalne. Każdy widżet może zostać
powielony, co ułatwia tworzenie nowych widżetów
w oparciu o już istniejące. Do panelu informacyjnego,
podobnie jak w przypadku pozostałych raportów,
można dodawać segmenty. Aby zmienić układ
widżetów w panelu i/lub ich sposób wyświetlania,
można dostosować układ panelu informacyjnego.
Ostatecznie można panel informacyjny usunąć.

Google Analytics umożliwia
wykorzystanie następujących typów
widżetów:
dane – zawierają dane liczbowe,

licznik – pokazuje liczbę aktywnych użytkowników
strony,

•

Panele informacyjne w Google Analytics są wyjątkowo
przydatnym narzędziem, mają jednak swoje
ograniczenia. W jednym widoku można utworzyć
maksimum 20 paneli informacyjnych, z których każdy
maksymalnie może zawierać 12 widżetów.

•

•

Należy pamiętać, że panel informacyjny pozostanie
prywatny, dopóki nie zostanie udostępniony.
Najprostszym rozwiązaniem jest udostępnienie panelu
w bieżącym widoku, tj. tym, w którym został stworzony.
Po udostępnieniu go, jako kopii stworzonego panelu,
panel będzie dostępny dla wszystkich użytkowników,
którzy mają dostęp do bieżącego widoku GA.
Każdy z użytkowników będzie mógł go
edytować czy zmieniać układ widżetów.
Takie działanie jednak nie wpłynie na
widok panelu, który został udostępniony.
Panel informacyjny może także zostać
udostępniony w innym widoku lub nawet na
innym koncie Google Analytics. Wówczas
należy udostępnić link do szablonu, który
może zostać wysłany do innych użytkowników
jako URL. Taki szablon udostępnia innym
jedynie ustawienia panelu, ale już nie
udostępnia żadnych danych.
Dane z panelu mogą zostać wysłane w postaci pliku
PDF, co umożliwia ich przesłanie osobom, które nie
mają dostępu do konta Google Analytics. Wreszcie
konfigurację konkretnego panelu informacyjnego
można udostępnić w Galerii Rozwiązań Google
Analytics. Pozwoli to innym użytkownikom GA na
ściągnięcie panelu na swoje konto i zastosowanie go
tam.

W panelach informacyjnych można też wyświetlić
dane w czasie rzeczywistym. W tego typu widżetach,
dane aktualizowane są automatycznie. W widżetach
wyświetlających dane w czasie rzeczywistym, mogą
zostać przedstawione jedynie dane dotyczące odsłon
lub aktywnych użytkowników.

Jak widać, stosunkowo proste rozwiązanie, jakim
jest panel informacyjny, może mocno ułatwić pracę
z danymi w Google Analytics. Moim zdaniem jest to
ciekawe narzędzie dla osób, które na co dzień nie
pracują w GA, ale interesują ich dane z tego narzędzia.
W jednym miejscu mogą tu zostać zebrane najbardziej
potrzebne raporty czy dane, które pozwolą spojrzeć na
pozyskiwanie, zachowanie i działanie użytkowników na
stronie.

MA RE K J A N I C K I
Specjalista z 10-letnim doświadczeniem w prowadzeniu
kampanii online. Głównie Google Ads (search, GDN, remarketing,
Gmail, kampanie produktowe) i Facebook Ads. Prowadził
kampanie zarówno zasięgowe, jak i nastawione na realizację
celu (leady, sprzedaż). Ma doświadczenie w pracy z Google
Analytics.
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Ranking profili deweloperskich w social media
Firma Sotrender we współpracy z portalem RynekPierwotny.pl opublikowała
kolejne zestawienie najlepszych fanpage’y, prowadzonych przez czołowe
firmy deweloperskie. Które z nich prowadziły w ostatnim kwartale 2019 roku
najskuteczniej działania w social media, kto zanotował największy wzrost a
komu ubyło fanów? O tym w najnowszym rankingu.
W okresie od października do grudnia ubiegłego roku, podobnie jak w poprzednim kwartale, liderem rankingu
był profil „Dobrze urządzeni”, prowadzony przez Budimex Nieruchomości. Tuż za nim, znalazł się profil Dom
Development, który w ostatnich 3 miesiącach zanotował 2% przyrost fanów. Na trzecim miejscu znalazła się
strona „Twoje własne M2”. Na szczególną uwagę zasługuje także profil dewelopera Profbud, który zanotował
największy procentowy przyrost fanów wynoszący 11%.

Przyrost liczby fanów na stronach
Profile

01.09.2019- 31.12.2019
Fani

Przyrost

1 Dobrze urządzeni

77 308

0%

2 Dom Development

61 724

2%

3 Twoje własne M2

47 138

1%

4 ATAL

29 773

1%

5 Green Living

15 320

1%

6 Marvipol Development

12 693

1%

7 ROBYG

11 296

2%

8 Budimex SA

10 173

4%

9 Archicom

9 472

2%

10 Victoria Dom S.A.

7 721

4%

11 Echo Investment

7 232

5%

12 J.W. Constuction

7 175

2%

13 Ataner

6 779

1%

14 Radius Projekt

6 210

1%

15 Dantex Warszawa

5 974

1%

16 Profbud

5 569

11%

17 EKOPARK

5 002

2%

18 Allcon Osiedla

4 939

1%

19 Mota-Engil Real Estate

4 260

0%

20 JHM Development

3 693

0%
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Z kolei jeśli popatrzymy na dane dotyczące zaangażowania fanów to w dalszym ciągu niekwestionowanym
liderem jest „Green Living”, który może się pochwalić ponad 424% przyrostem. Drugie miejsce, podobnie jak
w przypadku liczby fanów zajął Dom Development (awans z miejsca 6), który zanotował 121% wzrost. TOP 3
zamyka profil Budimex S.A, który awansował z miejsca 8. Ciekawostką jest, że analizując wyniki historyczne
z III kwartału 2019 roku, tylko „Green Living” utrzymał się w pierwszej trójce profili, posiadających najmocniej
zaangażowanych fanów.

Zaangażowanie
Profile

01.09.2019 - 31.12.2019
Storytellers (mediana)

Przyrost

1 Green Living

668

424%

2 Dom Development

342

121%

3 Budimex SA

245

46%

4 Ataner

212

64%

5 Dantex Warszawa

170

-57%

6 Dobrze urządzeni

167

3%

7 Twoje własne M2

150

-44%

8 Green House Development

128

36%

9 ATAL

103

-6%

94

16%

11 Marvipol Development

70

-34%

12 Profbud

68

-30%

13 Allcon Osiedla

65

-45%

14 Victoria Dom S.A.

64

-21%

15 Archicom

57

24%

16 Mota-Engil Real Estate

50

-1%

17 Triton Development

46

-2%

18 EKOPARK

40

-22%

19 ROBYG

38

33%

20 Echo Investment

28

-58%

10 J.W. Construction
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W zestawieniu uwzględniającym najwiekszą liczbę aktywnych użytkowników oraz poziomu wskaźnika
tzw. Interactivity Index pierwsze miejsce zajął profil Green Living z łączną liczbą aktywności na poziomie
5853. Za nim uplasował się Ataner z liczbą 4469 aktywności a TOP 3 zamyka Dantex Warszawa
(lider zestawienia w III kwartale), który zanotował 3650 aktywności.
Przypominamy, że Interactivity Index to wartość aktywności fanów. Na jego podstawie firma Sotrender
przyznaje odpowiednią liczbę punktów za poszczególne aktywności, nadając im konkretną wagę
(reakcje = 1, komentarze = 4, posty = 12, udostępnienia = 16).

Aktywni użytkownicy
Profile

01.09.2019 - 31.12.2019
Liczba aktwyności

Interactivity Index

1 Green Living

5 853

11726

2 Ataner

4 469

8590

3 Dantex Warszawa

3 650

7605

3 125

7998

5 Twoje własne M2

2 744

4650

6 Dobrze urządzeni

2 685

7784

7 Allcon Osiedla

2 282

5463

8 Dom Developement

1 776

3147

9 Mota-Engil Real Estate

1 578

3584

10 Inpro S.A.

1 140

2695

11 Profbud

1 031

2569

12 Archicom

768

1786

13 ATAL

516

1161

14 EKOPARK

461

1580

15 OKAM

431

1876

16 Vastbouw Polska

407

1368

17 Triton Development

394

1645

18 Echo Investment

310

732

19 J.W. Construction

304

966

20 Marvipol Development

280

1133

4 Budimex SA
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Poniżej prezentujemy również najciekawsze i najbardziej angażujące posty kwartału.

37

STATYSTYKI

B RAN ŻA DE WELOPERSKA W MED IACH
PODSUMOWANIE Q4 2019
PRASA

PORTALE

SOCIAL MEDIA

1,7 TYS. MATERIAŁÓW

14,4 TYS. MATERIAŁÓW

4,6 TYS. MATERIAŁÓW

ŁĄCZNY SZACOWANY ZASIĘG MATERIAŁÓW 125,4 MLN
104,1 MLN ZŁ EKWIWALENTU REKLAMOWEGO

WYDATKI REKLAMOWE

10,1 MLN ZŁ

TYLE ZAINWESTOWANO
W REKLAMY W PRASIE I RTV

REKLAMY W PODZIALE NA MEDIA
TV
11.5%

9,7 PROC.
TYLE WŚRÓD
WSZYSTKICH
REKLAM
STANOWIŁY
PLANSZE
SPONSORSKIE

PRASA
29.2%

RADIO
59.4%

NAJWYŻSZE WYDATKI REKLAMOWE
DANE SZACUNKOWE NA PODSTAWIE ADMONIT IMM

ROBYG

ECHO INVESTMENT

1,6 MLN ZŁ

MARVIPOL
695 TYS. ZŁ

JW CONSTRUCTION
582 TYS. ZŁ

748 TYS. ZŁ

NOVISA DEVELOPMENT
391 TYS. ZŁ

PRZYGOTOWANO NA PODSTAWIE DANYCH INSTYTUTU MONITOROWANIA MEDIÓW
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PARTNERZY

Budimex Nieruchomości

CreativeHarder

Enegdom Spółka z o.o.

www.budimex-nieruchomosci.pl
ul. Skierniewicka 16/20
01-230 Warszawa
+48 (22) 623 65 55

www.creativeharder.pl
ul. Londyńska 11
03-921 Warszawa
tel. +48 (22) 425 10 00
biuro@creativeharder.pl

http://egendom.pl
ul. Marii Rodziewiczówny 8 lok. 2
54-607 Wrocław
egendom@egendom.pl
+48 (71) 72 58 277

Instytut Monitorowania
Mediów

Nowy Marketing

Sotrender

https://nowymarketing.pl
ul. Nowoursynowska 143k/4
02-776 Warszawa
redakcja@nowymarketing.pl

www.sotrender.com
ul. Wołodyjowskiego 46
02-724 Warszawa
office@sotrender.com
+48 (22) 415 23 33

Up&More

Vantage Development

http://upmore.pl
ul. Krasickiego 11B
02-628 Warszawa
hello@upmore.pl
+48 (22) 18 81 464

www.vantage-sa.pl
ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław
biuro@vantage-sa.pl
+48 (71) 78 600 00

www.imm.com.pl
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
imm@imm.com.pl
+48 (22) 378 37 50

TURCZA
Kancelaria Radców
Prawnych
https://turcza.com.pl
ul. Palacza 144
60-278 Poznań
kancelaria@turcza.com.pl
+48 (61) 666 37 60
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Property Group Sp. z o.o.

ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 101
02-627 Warszawa

+48 (22) 253 66 68

biuro@rynekpierwotny.pl
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