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TO, CZEGO NIE WIEDZIAŁEŚ
• W oddziałach Home Broker agenci
nieruchomości dystrybuują największą
na rynku liczbę mieszkań deweloperskich.
To dzięki ogólnopolskiemu zasięgowi,
inwestycjom na wyłączność i wyszkolonym
pracownikom, którzy wiedzą co i za ile
właśnie buduje się na mieście.

Home Broker SA jest liderem rynku nieruchomości w Polsce świadczącym usługi pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami. Poprzez szeroki wachlarz usług, Klienci mogą kupić, sprzedać lub wynająć nieruchomości,
w zależności od swoich potrzeb i oczekiwań. Home Broker to kompleksowa usługa doradztwa na każdym etapie
planowania oraz dokonywania transakcji. Do dyspozycji Klientów jest ponad 400 doświadczonych doradców
w 40 oddziałach w całej Polsce.

• Nowa strona homebroker.pl to
interaktywna mapa, pozwalająca na
przeszukiwanie mieszkań w konkretnej
okolicy, korzystająca z mapy Google.
Po wybraniu konkretnej nieruchomości
użytkownik otrzymuje różnicę w cenie
za metr kwadratowy i porównywalne oferty
z okolicy. Dodatkowo, Home Broker jako
pierwsza w kraju agencja nieruchomości
udostępnia użytkownikom serwisu bieżące
i historyczne ceny mieszkań.
• Home Broker ceni unikatowość ofert,
które pozyskuje od swoich Klientów.
Prezentację nieruchomości zleca
profesjonalnym fotografom. Sesja zdjęciowa,
a następnie wykorzystanie materiałów jest
bezpłatne dla zbywcy. Dzięki temu
projektowi Klient sprzedający otrzymuje
najwyższą jakość w przygotowaniu oferty
do sprzedaży. Klient kupujący zaś ma
możliwość obejrzenia zdjęć całej
nieruchomości w dobrym oświetleniu.

Kontekst rynkowy
Home Broker jest liderem na rynku pośrednictwa
nieruchomości.
Oferuje swoim Klientom zarówno mieszkania z rynku
wtórnego („używane”), jak i pierwotnego – dzięki współpracy z największymi deweloperami w całym kraju.
Istotną częścią oferty jest także szeroki wybór mieszkań
na wyłączność, dostępnych tylko w Home Broker.
Dodatkowo, za pośrednictwem spółki można wynająć
mieszkanie oraz dokonać zakupu lokalu usługowego.
Klienci na pierwszym spotkaniu zapraszani są do najbliższego dla nich oddziału Home Broker, aby w komfortowych warunkach podpisać niezbędne dokumenty.
Standaryzacja usługi oraz weryfikacja dokumentacji przez
dział prawny sprawia, że transakcja jest bezpieczna.
Formalności w pełni znajdują się po stronie Home Broker.
Osiągnięcia
Home Broker został wyróżniony w rankingu gospodarczym „Dobra Firma 2013” organizowanym przez
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Ministerstwo Gospodarki oraz redakcję gazety
„Rzeczpospolita” jako najlepiej rozwijające się przedsiębiorstwo. Został także laureatem ogólnopolskiego programu Najwyższa Jakość Quality International oraz zdobył Godło QI w kategorii „QI Services – usługi najwyższej
jakości” za zakres świadczonych usług i współpracę

z deweloperami. Prestiżowy tytuł Najwyższa Jakość
Quality International oraz Godło QI o międzynarodowym
znaczeniu, sygnowane przez instytucje patronujące,
jest potwierdzeniem najwyższych standardów jakościowych stosowanych w Home Broker.

Oferta
Home Broker świadczy usługi pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami. Wachlarz usług marki jest szeroki
– w Home Broker Klient może kupić, sprzedać lub wynająć nieruchomość, w zależności od swoich potrzeb
i oczekiwań. Home Broker to także kompleksowa usługa
doradztwa na każdym etapie planowania i dokonywania
transakcji. Wszystkie działania Home Broker prowadzone
są zgodnie z kluczowymi dla marki wartościami:
• bezpieczeństwo transakcji – osoby, które decydują
się na współpracę z Home Broker, mają gwarancję, że
każdy etap transakcji na rynku nieruchomości będzie
przeprowadzony ze szczególną starannością, pod kontrolą prawników i specjalistów ds. nieruchomości;

• kompleksowa obsługa – każdy Klient od początku obsługiwany jest przez doradcę ds. nieruchomości. Dzięki
temu osoby zainteresowane rynkiem nieruchomości
znajdą w ofercie szereg produktów związanych z ich
oczekiwaniami: mieszkania, domy, lokale użytkowe. Co
więcej, osoby kupujące za pośrednictwem firmy nie muszą się martwić o formalności. Dokumenty dotyczące
przygotowań do zakupu nieruchomości wypełniane są
przez pracowników Home Broker. Firmom deweloperskim oferowane jest doradztwo w zakresie planowania
i finansowania inwestycji mieszkaniowych.

• profesjonalizm – Home Broker dba o jakość poprzez
standaryzację obsługi i wizerunku we wszystkich oddziałach oraz stałe zbieranie opinii Klientów. Te informacje pozwalają stale polepszać jakość obsługi. Home
Broker, dzięki licznym komentarzom udzielanym w mediach na temat polskiego rynku nieruchomości, jest
także firmą opiniotwórczą.

Ostatnie wydarzenia
W 2015 roku Home Broker SA pobił historyczny
rekord, także na tle całej branży, sprzedaży blisko

1500 mieszkań na rynku pierwotnym, w samym IV kwartale! Natomiast w całym 2015 roku
Home Broker pomógł Klientom w zamieszkaniu
w ich wymarzonym „M” (na rynku pierwotnym),
pośrednicząc w aż 4701 transakcjach! Co istotne, właśnie ze względu na tak dobre wyniki wielu
deweloperów zawarło ze spółką umowy na wyłączność sprzedaży ich mieszkań na rynku
pierwotnym.

www.homebroker.pl

historia marki
2007 P
 owstanie Home Broker. Pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami od początku
istnienia spółki jest głównym przedmiotem jej
działalności.
2011 H
 ome Broker staje się częścią prężnej Grupy
Open Finance SA.

2013 O
 trzymanie nagrody Ministerstwa Gospodarki
i gazety „Rzeczpospolita” „Dobra Firma 2013”
za najlepiej rozwijające się przedsiębiorstwo.
2014 W
 yróżnienie marki tytułem Created in Poland
Superbrands 2013/2014.

2015 R
 ekordowy rok! Sprzedaż blisko
1500 mieszkań na rynku pierwotnym,
tylko w IV kwartale! Pośrednictwo w aż
4701 transakcjach (rynek pierwotny)
w całym 2015 roku.
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