INFORMATOR DLA BIUR NIERUCHOMOŚCI

Zostań partnerem Roomland.pl
– zdobądź nowych klientów!

Roomland.pl to nowoczesny
portal ułatwiający wynajem
mieszkań, kawalerek, stancji

3 powody, dla których

i innych lokali mieszkalnych.

WARTO
WSPÓŁPRACOWAĆ
Z ROOMLAND

Pomagamy biurom nieruchomości w codziennej pracy,
bo zależy nam, żeby żadne
mieszkanie nie stało puste!

NOWI KLIENCI

WSPÓŁPRACA,
DZIĘKI KTÓREJ
ZAOSZCZĘDZISZ CZAS

Gwarantujemy, że dzięki Roomland

Oferta portalu Roomland przeznaczona

Twoje biuro nieruchomości znajdzie

jest dla wszystkich biur nieruchomości

nowych klientów – młode osoby

działających na rynku wynajmu miesz-

poszukujące ciekawych lokalizacji

kań. Każde biuro nieruchomości otrzy-

do mieszkania czy różnych typów

ma od nas ciekawą i zindywidualizowa-

mieszkań.

ną ofertę współpracy. Gwarantujemy
harmonijne współdziałanie oparte na
zasadzie uczciwego partnerstwa.
Z Roomland zaoszczędzisz swój czas, bo
wspólnie wykorzystamy go efektywniej.

Co otrzyma

NOWOCZESNOŚĆ
I PROSTA INTEGRACJA
Z TWOIM SYSTEMEM

TWOJE BIURO
NIERUCHOMOŚCI?

więcej
wynajętych
lokali

darmowe
dodawanie
ogłoszeń

Roomland w nowoczesny sposób kojarzy
klienta z wynajmującym mieszkanie.

bezproblemowy

To prawdopodobnie pierwszy portal

eksport ogłoszeń

w Polsce, który pozwala na wyszukiwanie

z dowolnego

ogłoszeń według interaktywnej mapy.

programu

Użytkownik wyświetla mapę,
na której rysuje obszar – wielokąt
lub okrąg, a portal, zwracając wyniki
wyszukiwania, wybiera ogłoszenia

więcej zapytań

z danego obszaru. Współpracując

dotyczących

z nami bez kłopotów zaimportujesz

ogłoszeń

oferty swojego biura nieruchomości,
które szybko pojawią się na mapie

z Twojego biura

w Roomland!

nieruchomości

dostęp do
interesującej
grupy docelowej

ROOMLAND

ZACZNIJ WSPÓŁPRACĘ Z ROOMLAND,
ZOBACZ JAKIE TO PROSTE!

Wejdź na stronę
Roomland.pl/rejestracja
i zarejestruj się. Zrób to teraz!

Zaczekaj na kontakt.
Odezwiemy się
w 24 godziny.

Ustalimy szczegóły,
zaimportujemy dane
udostępnione przez Twoje biuro
nieruchomości i dzięki temu
Twoje oferty będą widoczne
na stronie Roomland.

Ciesz się nowymi zapytaniami od
użytkowników portalu Roomland!

ROOMLAND

POMAGA KLIENTOM

Oznaczyć typ mieszkania,
które preferują
(kawalerka, stancja, mieszkanie,
mieszkanie sublokatorskie itp.)

Na interaktywnej mapie
szybko i bezpiecznie określić
lokalizację, w której mogą
zamieszkać

Łatwo ustawić swój
maksymalny budżet
przeznaczony
na wynajem

Zainteresować inne
osoby, z którymi mogą
zamieszkać

Cieszyć się najlepszą lokalizacją
w mieście dopasowaną do
indywidualnych wymagań
i preferencji!

ROOMLAND

FACEBOOK

WEJDŹ NA
WWW.ROOMLAND.PL

WIĘCEJ INFORMACJI
ZNAJDZIESZ TAKŻE NA

I zdobądź nowych klientów!

facebook.com/roomlandpl

Podstawowym celem i głównym zadaniem

Chcemy dostarczać sprofilowany asorty-

Roomland jest pomoc przy wyszukiwaniu

ment lokali do wynajęcia – od całych miesz-

najlepszych ofert wynajmu mieszkań na

kań, przez kawalerki, do tańszych mieszkań

rynku i dopasowanie ich do konkretnych

ze współlokatorami.

wymagań klienta.

ZAREJESTRUJ SWOJE
BIURO NIERUCHOMOŚCI
JUŻ DZIŚ!

Wyprzedź konkurencję
i pokaż swoje ogłoszenia
na interaktywnej mapie!

kontakt@roomland.pl
telefon 537 007 536

