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Na poznańskim rynku nieruchomości funkcjonuje wiele podmiotów związanych z branżą nieruchomości, w
tym związanych z budowaniem i sprzedażą domów. Przeważający i decydujący wpływ na kształt i wygląd
budowanych osiedli mieszkaniowych domów jednorodzinnych mają dzisiaj deweloperzy. Na rynku
dostępnych jest również wiele ofert sprzedaży domów od właścicieli prywatnych. Na stronie pośrednika
nieruchomości www. dom. poznan. pl specjalnie przygotowanej do przedstawienia szczegółowej oferty
domów na sprzedaż w ofercie agencji nieruchomości DoradcaRN. pl można więc znaleźć domy budowane
zarówno przez osoby prywatne (od początku do końca "dla siebie") oraz takie domy, które budowali
deweloperzy z przeznaczeniem na sprzedaż dla nabywców z tzw. rynku pierwotnego. Ponieważ życie pisze
różne scenariusze, zatem czasem także wymarzony dom trafia na sprzedaż. Problemem staje się dzisiaj
uzyskanie godziwej ceny za nieruchomość, dlatego sprzedażą domów w większości zajmują się
wykwalifikowani pośrednicy nieruchomości. Sprzedaż domu z uwagi na wyższą niż mieszkanie cenę oraz sam
charakter nieruchomości jest sprzedażą dobra luksusowego, które można ale niekoniecznie trzeba posiadać.
Domy w przeciwieństwie do mieszkań nie są artykułami pierwszej potrzeby. Zatem, żeby korzystnie sprzedać
dom trzeba się postarać, by oferta została właściwie zaprezentowana i nabywca docenił jego walory i atuty.
Byle jak wykonane zdjęcia i opisy na pewno nie pomogą w sprzedaży. Dlatego biuro nieruchomości
DoradcaRN. pl zaprasza osoby które zamierzają sprzedać nieruchomość do skorzystania z pomocy
doświadczonego pośrednika nieruchomości, który potrafi walory domu na sprzedaż umiejętnie podkreśli i
zaprezentować.
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