Soft-ul tău imobiliar

Fii un profesionist
în imobiliare!

OFERTA
NOASTRĂ:
Software imobiliar,
website gratuit,
optimizare pentru
dispozitive mobile!

JUSTIMMO – inteligent, intuitiv, modern.
Soluţia pentru tranzacţii imobiliare de succes
JUSTIMMO este un software online performant, ușor de folosit, destinat tuturor specialiştilor din industria

imobiliară. Fie că sunteți agent sau dezvoltator imobiliar, expert pe segmentul rezidențial ori pe cel comercial,
JUSTIMMO vă ajută să vă gestionați și promovați portofoliul de proprietăţi într-o manieră profesionistă.

• Administrare de proprietăţi
• Administrare de contacte
• Gestionare inteligentă a cererilor
• Creare automată de oferte email & print
• Management al activităţilor
• Creare & administrare de documente
• Actualizare automată a website-ului
• Acces la reţeaua Open MLS
• Exporturi automate către platformele
imobiliare
• Integrare cu Argus
• Integrare platforme de Social Media
• Optimizare pentru dispozitive mobile
... şi alte 150 de funcţionalităţi
pentru a lucra eficient şi profitabil!

Soft-ul de care aveţi nevoie: JUSTIMMO!
Vânzări rapide - Imagine profesionistă - Timp economisit
• Soluţie online accesibilă de oriunde

• Software actualizat și îmbunătățit continuu

• Intuitiv şi usor de folosit de la prima utilizare
• Număr nelimitat de utilizatori
• Spațiu de stocare nelimitat

• Siguranţă deplină a datelor

• Model de tarifare simplu şi transparent
• Niciun cost de instalare

• Nicio restricţie privind durata minimă a contractului
• Training la sediul nostru sau online

• Asistenţă tehnică dedicată şi profesionistă

• Asistenţă pe parcursul instalării şi a tranziţiei

Avantaje & inovaţii esenţiale pentru
munca de zi cu zi!

O expunere excelentă a proprietăţilor voastre
Website profesional conectat la JUSTIMMO
JUSTIMMO vă oferă un website gratuit, optimizat pentru motoarele de căutare, care conține toate funcționalităţile
pentru a garanta consultanților imobiliari o imagine profesionistă şi pentru a atrage cât mai multe lead-uri.
Caracteristici noi, inovatoare, inclusiv fişiere video și imagini panoramice, îmbunătățesc felul în care pot fi

vizualizate proprietăţile dvs. Administrarea facilă a website-ului prin JUSTIMMO permite generarea rapidă a

conținutului chiar de către consultanții imobiliari și publicarea sa online imediată. De asemenea, JUSTIMMO poate fi
foarte ușor integrat cu website-uri realizate în Wordpress.

În plus, prin integrarea diverselor platforme de Social Media (Facebook, Google+, Twitter) pe website-ul dvs., puteţi
facilita accesul unui public cât mai larg la portofoliul dvs. de proprietăţi.

Cu versiunea pentru dispozitive mobile a website-ului dvs., puteţi accesa toate proprietățile oriunde, oricând. În
plus, slideshow-ul JUSTIMMO este o reclamă dinamică, ce atrage imediat curiozitatea asupra proprietăţilor dvs.,
oriunde ar fi instalat: în vitrine, la târguri sau în spații publice.

Avantaje ale website-ului:
• Prezentare structurată a portofoliului și navigare ușoară
• Motor avansat de căutare a proprietăților imobiliare

• Descărcare și listare a prezentărilor proprietăților direct de pe site
• Publicare de articole, știri sau alte comunicate ale companiei
• Formular de contact și solicitări de informații pentru clienți
• Optimizat SEO

Site gratuit: louisestates.com | zoom-imobiliare.ro | krug-immobilien.at

Configurare personalizată
O gamă largă de servicii pentru a vă evidenția față de concurenții dvs.!
Începând cu website-ul JUSTIMMO pe care îl putem dezvolta pe baza
cerințelor dvs. sau pe care îl putem configura integral, continuând

cu pachete de hosting, modele personalizate de documente pentru
companie sau aplicații individuale pentru social media, suntem o
agenţiie full service, la dispoziţia dvs. oricând.

Cu experiența noastră îndelungată în domeniul creativ, găsim imediat
soluțiile potrivite, care vor consolida imaginea brand-ului dvs.

Site personalizat: eggerimmo.at

Crearea & administrarea documentelor
Oferte rapide & prezentări premium
Cu opțiunea de creare de documente din JUSTIMMO puteţi stabili cum să arate

documentele dvs. pentru un plus de profesionalism în ceea ce privește identitatea
vizuală a companiei.

Cu JUSTIMMO puteţi să creaţi simplu şi rapid modele predefinite pentru diferite
suporturi media - stabiliți de exemplu cum doriţi să arate o ofertă și utilizați

modelul predefinit pentru a genera automat documente Word, PDF sau e-mail-

uri. Pentru siguranța și eficiența tranzacțiilor dvs., puteți edita propriile modele de
contracte standard, pe care le puteți printa sau atașa e-mailurilor oricând. Toate

documentele pe care le creați sunt salvate şi organizate in funcţie de proprietăţile şi
contactele cărora le sunt asociate.

Comunicaţi uşor şi cu profesionalism!

Prezentare: Silver House Invest

Promovarea proprietăților imobiliare:
nimic mai simplu!
Export instant către platforme imobiliare
Fiind integrat foarte uşor în orice sistem printr-un API (Application Programming Interface), JUSTIMMO vă poate
exporta ofertele către platforme imobiliare sau parteneri în mod automat, printr-un singur click – fără efort
dublat!

Anunțurile dvs. pot fi publicate imediat pe unele dintre cele mai vizitate portaluri imobiliare din România,
precum și pe platforme internaționale gratuite.

Ce spun clienţii noştri despre JUSTIMMO:
„Am ales JUSTIMMO pentru că este un software imobiliar foarte performant, care ne
oferă posibilitatea de a ne optimiza procesele de muncă și de a răspunde într-un mod
eficient și modern nevoilor în creștere ale clienţilor. Prima impresie se confirmă: este
vorba de un partener care poate reacţiona imediat la solicitările agenţilor imobiliari și
care implementează soluţii specifice repede și ușor!", ne recomandă Michael Pisecky,
managerul sREAL, ai cărui 220 de experţi imobiliari folosesc cu încredere serviciile

Michael Pisecky
Manager Sreal
Imobilien

profesionale ale JUSTIMMO pentru prelucrarea și tranzacţionarea proprietăţilor lor.

„Inspirăm prin servicii competente și inovatoare, care să garanteze menținerea calității
și utilității lucrative a proprietăților imobiliare. Ceea ce așteptăm și de la software-ul
nostru imobiliar. Prin integrarea Social Media, de pildă prin conectarea Facebook cu
website-ul nostru, JUSTIMMO ne facilitează accesul la grupuri-țintă complet noi.
JUSTIMMO este ușor de utilizat, oferă o multitudine de funcționalități (inclusiv

Michael Brugger
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utilizarea de medii noi, precum clipuri video pentru imobiliare) și nu ascunde costuri
suplimentare deranjante pentru utilizatori adiționali sau pentru funcționalități noi.
În contextul economic actual, politica de prețuri transparentă și corectă a fost un alt
motiv pentru a alege JUSTIMMO.”

Clienţii noştri ne recomandă:
Peste 550 de companii imobiliare din Europa folosesc cu încredere JUSTIMMO!
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Soft-ul imobiliar numărul 1 în Austria
este acum în România!
Adaptat specificului pieței din România, JUSTIMMO îți va face munca de zi cu zi mult mai ușoară și mai profitabilă!
Pachetul complet JUSTIMMO include website-ul imobiliar profesionist, modulul de administrare imobiliară, interfețe de
export* către platforme imobiliare, accesul la reţeaua Open MLS,training la sediul nostru sau online, asistență tehnică
dedicată și profesionistă.

*JUSTIMMO vă exportă proprietăţile gratuit pe platforme, în baza unui contract de inserţie valabil, încheiat direct cu platforma.

Companii imobiliare

Agenţi imobiliari independenţi

Cost lunar fix € 99*

Cost lunar fix € 29*

Număr nelimitat de utilizatori

1 singur utilizator

fără costuri ascunse, reziliabil lunar
* Prețurile nu includ TVA și sunt valabile în limita a 500 de proprietăți active în medie pe lună.

Cu JUSTIMMO aveţi mereu controlul cheltuielilor dvs., pe care le puteţi calcula cu uşurinţă mulţumită modelului

nostru transparent de tarifare. La JUSTIMMO nu există costuri ascunse sau taxe de instalare, puteţi rezilia contractul
în orice moment, fără alte constrângeri. Nicio surpriză legată de costurile dvs.!

)

Descopera ofertele JUSTIMMO!
Află primul care sunt cele mai noi oferte JUSTIMMO de pe site-ul
www.justimmo.net sau contactând unul dintre reprezentanții noștri!

Stabileşte acum o întâlnire pentru a afla mai multe despre JUSTIMMO
Pentru a detalia avantajele oferite de JUSTIMMO, ne-ar plăcea să vă prezentăm personal software-ul nostru.
Contactaţi-ne aici pentru a stabili o întâlnire:
JUSTIMMO ROMÂNIA

Str. Inginer Pandele Țărușanu 8, etaj 2, sector 1, București
Tel: +40 21 222 55 22

Roxana Dobrin 			
Tel: +40 721 806 236

E-mail: r.dobrin@justimmo.net
Raluca Munteanu

Tel: +40 729 155 265

Email: r.munteanu@justimmo.net
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