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RAPORT Z BADANIA 

W marcu 2017 r. na zlecenie  przeprowadzono badanie, w którym oceniono 

czas reakcji na zapytanie ofertowe 100 deweloperów z Krakowa i Warszawy. Szczegóły  

i wyniki eksperymentu znajdują się w dalszej części niniejszego raportu. 

 

 

 

Cel badania 

Do testu wybrano w sumie 100 deweloperów z rynku pierwotnego z rejonu miasta Warszawy 

i Krakowa.  

Celem badania było sprawdzenie, ile firm i w jakim czasie odpowie na zapytanie ofertowe 

wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie inwestycji 

w serwisie Findelio.pl. 

 

 

Realizacja badania 

1. W formularzu podano dane kontaktowe - imię i nazwisko, numer telefonu oraz e-mail. 

Każdy deweloper otrzymał to samo zapytanie ofertowe, a także prośbę o kontakt zwrotny 

przez e-mail. 

2. Wysyłka mailingu została zrealizowana 20 marca 2017 r. w godzinach 18-20,  

czyli po zamknięciu biur sprzedaży firm deweloperskich. W sumie wysłano 100 maili. 
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Wyniki badania 

 

 

 

 

44  
deweloperów 

56 
deweloperów 

  

   

18 % 
biur sprzedaży 

odpowiedziało na 
maila w ciągu 24h 

 

8% 
biur nie uszanowało 

prośby o kontakt 
mailowy  

i skontaktowało się 
telefonicznie 

14% 
odpowiedzi w treści 

zawierały link do 
strony internetowej 
inwestycji lub strony 

dewelopera 

77% 
biur nie 

odpowiedziało na 
wiadomość o chęci 

zakupu 

 

Warszawa - 14 
(25%)

Kraków - 9 (20%)

ODPOWIEDZI - 23%

ZAPYTANO 



 
  str.3/5 Badanie przeprowadzono na zlecenie serwisu www.findelio.pl 

 

 

43 min 
najszybszy czas odpowiedzi dewelopera od 

wysłania zapytania 
 

8 d 5 h 17 min 
najdłuższy czas ostatniej odpowiedzi 

 

Wnioski z badania 

Ponad połowa z badanych firm z branży nieruchomości nie realizuje szybkiego kontaktu 

z klientem poszukującym mieszkania, który może przekuć się na sprzedaż. Najczęstszym 

powodem braku odpowiedzi jest nadmiar obowiązków pracowników działu sprzedaży lub ich 

niewystarczająca liczba. 

Innym problemem jest brak automatyzacji procesów pierwszego kontaktu z klientem (w tym 

automatycznej wysyłki mailowej), w wyniku czego sprzedawca nie ma jak skontaktować się 

z klientem w porach wieczornych poza godzinami pracy biura – a kiedy to najczęściej 

poszukiwane są nieruchomości na sprzedaż w Internecie. W ten sposób tracone są potencjalne 

możliwości sprzedażowe a także obniża się prestiż wizerunku firmy.  

Z powodu wielu nieuczciwych praktyk niektórych deweloperów klienci bardzo ostrożnie 

podchodzą do zakupu nieruchomości i oczekują efektywnego kontaktu w momencie podjęcia 

próby pozyskania informacji o konkretnej ofercie lokalu. 

Utrudniony kontakt z firmą deweloperską może zrazić potencjalnego klienta, czego skutkiem 

będzie rezygnacja nawet z najbardziej atrakcyjnej oferty. Jak pokazuje przeprowadzone 

badanie, komunikacja z klientem jest kwestią, na którą firmy powinny kłaść największy nacisk, 

aby nie tracić potencjalnych klientów nieruchomości. 

18%

3% 1% 1%

1 dzień 2 dni 3 dni Ponad tydzień

Czas odpowiedzi
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REKOMENDACJE 

Na podstawie wniosków płynących z przeprowadzonego badania, deweloperom 

nieruchomości rekomenduje się: 

Regularne sprawdzanie skrzynki pocztowej 

Należy monitorować e-maile przychodzące od klientów, sprawdzać skrzynkę SPAM,  

a w razie potrzeby ustawić odpowiednie filtry. 

Udzielanie odpowiedzi jak najszybciej, w zgodzie z preferencją klienta 

Należy przyjrzeć się dokładnie prośbie klienta i udzielić mu odpowiedzi zgodnie  

z oczekiwaniami. Jeżeli prosi o kontakt drogą mailową – uszanować to i podjąć właśnie 

taki rodzaj komunikacji. Korzystając z dobrodziejstw technologii warto zadbać 

o odpowiedzi automatyczne, które potwierdzą klientowi, że otrzymaliśmy od niego 

wiadomość i na nią odpowiemy. 

 

  

1 
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NOWY SYSTEM FINDELIO 

Zważywszy na wyniki raportu z przeprowadzonego badania, deweloperzy nieruchomości 

powinni rozważyć skorzystanie z rozwiązań oferowanych przez  

Wyjaśnienie: 

Moduły marketingowe platformy obejmują bezpłatne umieszczenie ofert inwestycji na 

www.findelio.pl, zapewniając dodatkową widoczność w Internecie oraz polepszenie 

pozycjonowania strony własnej w wyniku korelacji z algorytmami wyszukiwania organicznego 

Google. 

Jednak najważniejszą zaletą jest to, że gdy deweloper otrzymuje informacje kontaktowe do 

klienta, który wypełnił formularz kontaktowy, to klient również otrzymuje potwierdzenie 

mailowe o przesłaniu zapytania do dewelopera. Automatyzacja komunikacji to pierwszy 

pozytywny sygnał od sprzedawcy, który jest mile widziany wśród zainteresowanych klientów.  

Co więcej, nowe moduły sprzedażowe, implementowane na stronach własnych dewelopera 

tuż przy inwestycjach, rozwiązują zidentyfikowane w badaniu problemy, ale też przynoszą 

inne, dodatkowe korzyści: 

• w momencie, gdy klient wysyła formularz, otrzymuje automatyczną wiadomość  

z podziękowaniem i danymi kontaktowymi; sprzedawca natomiast dostaje wiadomość, 

w której znajduje się imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu oraz preferowana forma 

kontaktu do zainteresowanego zakupem, 

• mimo zamknięcia biura sprzedaży, klient otrzymuje opcję zaproponowania terminu 

spotkania w dniu i godzinie pasujących sprzedawcy – dzięki Modułowi Kalendarza, 

• jeżeli przedstawiciel dewelopera jest wolny, a stronę internetową inwestycji odwiedza 

anonimowy klient, sprzedawca może go zaczepić i porozmawiać z nim w czasie 

rzeczywistym dzięki Modułowi                                                     , 

• przynajmniej 1/3 klientów preferuje kontakt telefoniczny, dlatego Moduł 

pozwala klientowi zamówić rozmowę telefoniczną z wolnym sprzedawcą już w 28 

sekund; po rozmowie system wysyła powiadomienie sms z danymi rozmówców,  

co jeszcze bardziej buduje pozytywny wizerunek wśród klientów. 

System posiada wiele rozbudowanych funkcjonalności, których prostą obsługę 

zapewnia znaczna automatyzacja. Warto tu zaznaczyć, że instalacja modułów także jest 

prosta. Odbywa się bezinwazyjnie dla stron własnych deweloperów, ponieważ polega na 

doklejeniu kilku linijek tekstu do istniejącego już kodu strony. 

 

Więcej informacji o systemie można odnaleźć na www.findelio.pl/dla-deweloperow  

http://www.findelio.pl/
http://www.findelio.pl/dla-deweloperow

