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INZERTNÍ WEBOVÉ PORTÁLY   

 

Jsme tu pro Vás 7 dní 24 hodin a 365 dní 

Bezplatná linka 800 511 012 nebo mob.č. 776 517 981 

 "Kontakt" 

 

ÚSPĚCH PRODEJE  

 

Náš úspěch není jen v praxi, přístupu a výhodou, že máme kontakty na poptávající, co byli v aukci na druhém, 

3,4,5,6,7,8,9…… místě a dál tedy hledají nemovitost viz. naše záložka „Pro poptávající I.“ nebo i  „Pro poptávající II.“ 

My na Vás nešetříme a investujeme i do osvědčených a od poptávajících nejvíce navštěvovaných inzertních webů. Kromě 

pár inzertních portálů, jsou ostatní portály navštěvovány kvůli určitému typu nemovitosti. Proto my vybereme vždy 

nejvhodnější inzerci pro Vaši nemovitost. Není úspěch inzerovat všude, to je mnohdy kontraproduktivní, ale je důležité 

správně určit, jak a kde prezentovat danou nemovitost. 

 

 

 

 

Seznam inzertních webových portálů naleznete níže…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aukceprolidi.cz/clanek/kontakty-48.html
https://www.aukceprolidi.cz/clanek/pro-prodavajici-i.html
https://www.aukceprolidi.cz/clanek/pro-prodavajici-ii.html
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Z níže uvedeného seznamu, vždy vybereme nejvhodnější webové inzertní portály a to dle charakteru nemovitosti a zajistíme 

prezentaci Vaší nemovitosti. 

(Veškeré náklady hradí společnost AUPROL) 

 

 

Sreality.cz    (TOP) Českereality.cz     (TOP) Bazoš.cz  (T) 

Reality.idnes.cz  (TOP) Středočeské reality.cz  (T) Annonce.cz  (T) 

Realitymorava.cz Jihočeské reality.cz  (T) Domybytypozemky.cz 

Realitycechy.cz    Západočeské reality.cz  (T) Inzerce realit.com 

Hyperreality.cz  (T) Severočeské reality.cz   (T) Viareality.cz 

Hypermedia.cz   (T) Východočeské reality.cz  (T) Nemovitosti.cz 

Realingo.cz Jihomoravské reality.cz   (T) Video bydlení.cz 

Cincink.cz  (od KB)  (TOP) Severomoravské reality.cz  Topreality.cz    

Reality mix.cz Eurobydlení.cz Realicity.cz 

Reality123.cz Kup-nemovitost.cz Reality.cz    (TOP) 

Avizo.cz KupRealitu.cz Realitníeso.cz 

Byty.cz Netrealit.cz Realitní komora.cz 

Dobré nemovitosti.cz Realbonus.cz Realitymat.cz 

 

 

 

 

 

 


