Případová studie
REAL SPEKTRUM

Představení firmy REAL SPEKTRUM
Realitní společnost REAL SPEKTRUM má hlavní sídlo v Brně a na trhu s nemovitostmi
působí již od roku 1991. Specializuje se nejen na prodej, koupi a pronájem nemovitostí
k bydlení a rekreaci, ale také pro business a investice. Klientům poskytuje kompletní
realitní služby s právní jistotou a nezávazné konzultace a poradenství.

Základní informace o kampani
Cílem kampaně byl nábor nemovitostí v období od dubna do června 2016.
Využíván byl reklamní formát Top branding na webu Sreality.cz.

Zhodnocení klienta
„Hlavním přínosem je posílení image. Měřitelné jsou pouze okamžité ohlasy, ale
neměřitelné je posílení jména firmy v dlouhodobém kontextu. Lidé si i časem
vzpomenou, že naši reklamu viděli a ozvou se, ale je nutné je průběžně krmit :-)“
Petr Broža
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Celková investice:

40 000 Kč

Počet impresí:

470 000

Cílení:

Jihomoravský kraj, HP, Byty, Domy, Ostatní

Přivedeno návštěv:

926			

Uskutečněno konverzí:

zasláno 9 dotazníků s kontaktem		

Průměrný čas strávený na stránkách je přes 1 minutu (3 prohlédnuté stránky).
Nabrané nemovitosti: 2 prodané byty, 1 prodaná chata, 1 RD nabraný do nabídky,
prozatím neprodáno, 3 nemovitosti pouze konzultace, 1 RD nábor neuskutečněný
z důvodu úmrtí v rodině, 1 RD klient chtěl nabízet bez uzavřené smlouvy.

Naše hodnocení

•
•
•

Z našeho pohledu dosáhla kampaň průměrného CTR 0,2 %.

•

Po doladění grafiky očekáváme ještě vyšší CTR, které přivede více
uživatelů na stránky klienta. Díky tomu společnost získá více kontaktů a více
nabraných nemovitostí.

•

Přibližně za 14 dní od červnové kampaně byl 1 byt již prodaný. Celková investice
40 000 Kč se tedy klientovi již z 1. provize vrátila.

•

Z kampaně byly úspěšně prodané 3 nemovitosti a 1 se stále nabízí.

Splnili jsme cíl kampaně – společnost nabrala 4 nemovitosti.
Klient po vzájemné domluvě pracuje na úpravě grafiky. Po dubnové kampani přidal
tlačítko Chci prodat.

O společnosti
Realitní společnost REAL SPEKTRUM působí úspěšně na trhu s komerčními
i rezidenčními nemovitostmi již od roku 1991 a poskytuje kompletní realitní servis
s právní jistotou vč. profesionálního poradenství při nákupu, prodeji a pronájmu
všech druhů nemovitostí.

