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Zaãnûme u toho nejnápadnûj‰ího – ná-
zvu realitní kanceláfie. Proã právû ISPP
Reality? 

ISPP, to je zkratka pro investice, serióz-
nost, prodej, pronájem. V tûch nûkolika slo-
vech je shrnuta ve‰kerá na‰e ãinnost.
Realitní kanceláfi je zejména o investování,
tedy o koupi. Nûkdo má peníze a chce je
bezpeãnû uloÏit, nebo chce investovat do
své budoucnosti a pofiídit si vlastní bydlení.
Proto jsou investice na prvním místû. Druhá
je serióznost. Bez té by podnikání v reali-
tách dnes ani nebylo moÏné. Na konci pak
stojí druhá strana onûch investic – prodej
a pronájem. Mám-li nemovitost a potfiebuji
získat hotovost, mohu pouÏít jeden z tûchto
dvou zpÛsobÛ. ISPP, to je ãinnost dobré 
realitní kanceláfie zhu‰tûná do ãtyfi písmen. 

Na Blanensku a pfiímo v samém
Blansku pÛsobí realitních kanceláfií víc
neÏ dost. V ãem jste jiní? Co je va‰e kon-
kurenãní v˘hoda? 

Pfiedev‰ím bych rád zdÛraznil, Ïe silnû
konkurenãní blanenské prostfiedí nepova-
Ïuji za pfiekáÏku, naopak. Blansko je v˘-
borná startovací ãára. Konkurence tfiíbí trh,
nutí zvy‰ovat kvalitu, a o tu nám jde pfie-
dev‰ím. A na‰e konkurenãní v˘hoda?
V první fiadû je to ná‰ t˘m. V oblasti realit
jsme vytvofiili progresivní, mlad˘ kolektiv,
kter˘ vná‰í do realitního trhu nové prvky
v oblasti náboru, komunikace s klienty, in-
zerce i prodeje svûfiené nemovitosti. 

‰títku. Ten bude od pfií‰tího roku povinn˘,
my jej nabízíme uÏ teì. Pro nûkteré klien-
ty pak mÛÏe b˘t zajímav˘ v˘kup nemovi-
tosti samotnou realitní kanceláfií. Jde
o sluÏbu urãenou majitelÛm realit, ktefií
z nûjakého dÛvodu potfiebují peníze rychle. 

Hovofiíme stále o Blanensku, ale co
kdyÏ klient hledá nebo nabízí k prodeji
nemovitost za hranicemi okresu? Jste
schopni mu pomoci i tak? 

Samozfiejmû, pokrytí ‰ir‰ího území by-
lo od samotného poãátku souãástí koncep-
ce ISPP Reality. Dnes je to nezbytnost,
migrace v rámci kraje patfií mezi ãasté po-
Ïadavky klientÛ. Na‰i makléfii pÛsobí
v Blansku, Brnû, Boskovicích, Bfieclavi,
Svitavách, Hodonínû, Znojmû, Prostûjovû,
Uherském Hradi‰ti, Vy‰kovû a Zlínû.
Zjednodu‰enû lze fiíct, Ïe pokud se chcete
pfiestûhovat v rámci JiÏní Moravy, jsme
pro vás ti praví. 

Dobfie, dejme tomu, Ïe jste mû pfie-
svûdãil. To asi budete poÏadovat smlouvu
o v˘hradním zastoupení, nemám pravdu?

Asi vím, kam tím mífiíte. Jsou realitní
kanceláfie, které zákazníky do takové
smlouvy vyslovenû tlaãí, coÏ neb˘vá pfiíli‰
populární. Klient cítí nátlak a pfiirozenû se
brání. To my nedûláme, snaÏíme se klienta
pfiesvûdãit kvalitou a seriozností, získat si
jeho dÛvûru. Pro nerozhodné klienty máme
navíc k dispozici volnûj‰í typy smluv, kte-

ré nám nezaruãují plnou exkluzivitu, ale 
umoÏÀují poskytnout exkluzivní servis 
alespoÀ v urãité oblasti. Klient nám napfií-
klad poskytne exkluzivitu pro prodej na in-
ternetu, ale ponechává si volné ruce pro
prodej vlastními silami nebo pro angaÏo-
vání jiné realitní kanceláfie, která pak mÛÏe
inzerovat jakkoliv, ale ne na internetov˘ch
serverech. Zákazník si totiÏ musí uvûdo-
mit, Ïe více inzerce neznamená snaz‰í
a rychlej‰í prodej. Naopak, kdyÏ se nemo-
vitost na internetu objeví pod hlaviãkou
rÛzn˘ch realitek, ãasto s rÛzn˘mi cenami,
ztrácí na dÛvûryhodnosti a prodej se tím
naopak ztíÏí. To v‰e se klientovi snaÏíme
vysvûtlit. Finální volba je ale vÏdy na nûm. 

To je zajímavá informace. Pokud bych
jako klient potfiebovala vûdût víc, kam se
mám obrátit? 

Úplnû nejjednodu‰‰í je zavolat na bez-
platnou telefonní linku na‰í spoleãnosti
800 127 127. I v tomto se snaÏíme b˘t
o krok napfied a ‰etfiit klientÛm kapsu. 

No a samozfiejmû v‰echny pfiípadné zá-
jemce o kontakt nebo informace rádi uvi-
díme v sídle firmy na âelakovského 6
v Blansku.

Text a foto: Klára Kuãerová

Dal‰í v˘hodou je poskytování sluÏeb
doslova pod jednou stfiechou. PÛsobíme
v Blansku na ulici âelakovského 6. Ve
stejném objektu sídlí advokátní kanceláfi,
která nám zaji‰Èuje právní stránku obcho-
dování s nemovitostmi, a také firma
Gepard Finance, s níÏ spolupracujeme
v oblasti financování. Prodávající i kupu-
jící tak na jediném místû vyfiídí v‰e, co je
k úspû‰nému a bezproblémovému prodeji
ãi koupi nemovitosti zapotfiebí.

Z dal‰ích „vychytávek” bych pak rád
zmínil moÏnost vypracování energetického

ISPP Reality se konkurence nebojí

T˘m ISPP Reality.

Od fiíjna leto‰ního roku zaãala pÛsobit na nabitém realitním trhu v Blansku nová realitní kanceláfi. O cílech, vizích
a zejména o plánech realitní kanceláfie pro nejbliÏ‰í období vypráví Filip Orel, fieditel ISPP Reality. 
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