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Ďakujeme všetkým partnerom:

Ponuka na partnerstvo v projekte
REALITNÝ VODIČÁK
IV. ROČNÍK projektu REALITY BLIŽŠIE K VÁM
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Projekt REALITY BLIŽŠIE K VÁM s MGM & partners s.r.o.
je jediný svojho druhu na Slovensku. Hlavným cieľom tohto projektu je priblížiť širokej verejnosti, študentom
ako aj cieľovým skupinám problematiku predaja nehnuteľností a poskytnúť im dostatočné informácie, zvýšiť
ich právne vedomie a realitnú gramotnosť. Našim výsledkom sú stovky účastníkov predchádzajúcich
ročníkov, ktorí sa samostatne a bezpečne orientujú na realitnom trhu, dokázali predať, prenajať, alebo kúpiť
akúkoľvek nehnuteľnosť a našu aktivitu v tomto smere vnímajú vysoko pozitívne.
REALITNÝ VODIČÁK
Je pilotným programom projektu REALITY BLIŽŠIE K VÁM. Novinkou oproti predchádzajúcim ročníkom je
možnosť otestovania si svojich nadobudnutých vedomostí a získania realitného vodičáku, E-learning ako aj
zapojenie početnej skupiny cca 1.000 študentov 3. a 4. roč. stredných škôl a denných študentov niektorých
vybraných vysokých škôl.

ZAHÁJENIE A UKONČENIE PROJEKTU
Zahájenie IV. ročníka bude 15.3.2011 súčasne v Žilinskom a Trnavskom kraji (len študenti SŠ). Projekt bude
prebiehať do 30.6.2011, následne bude vyhodnotený. Počas tohto obdobia budeme pravidelne zverejňovať
zaujímavé odborné články týkajúce sa problematiky nehnuteľností , rozoberať rôzne hypotetické situácie ku
ktorým môže prísť pri prevode nehnuteľností, nevynecháme ani tému novelizácie zákonov, ktoré majú
bezprostredný dopad na realitný trh (napr. katastrálny zákon, daňový zákon) a samozrejme budeme sústavne
pokračovať v masívnej informačnej a reklamnej kampani propagujúce partnerov projektu.
FILOZOFIA PROJEKTU
REALITNÝ VODIČÁK sa skladá z dvoch častí:
1. Workshop/ seminár je určený širokej verejnosti bez obmedzenia veku, trvá cca 90 min, účasť je
dobrovoľná a BEZPLATNÁ, avšak pre získanie realitného vodičáku nie je nevyhnutná, záujemca má
možnosť využiť E-learningovú platformu na stránke www.narks.sk (partner projektu).
Seminár je zameraný najmä na tieto témy:
•
•
•
•
•
•
•

•

všeobecné informácie týkajúce sa nehnuteľností a ich prevodu, všeobecné postupy, kataster.
Prevencia pred realitnými podvodmi, vyvarovanie sa chybám pri predaji, kúpe, alebo
prenájme nehnuteľností, aplikácia v praxi.
dane, výklad nových zákonov a dopad na realitný trh
ozrejmenie a vysvetlenie vzorových dokumentov (napr. zmlúv, návrhov na vklad)
a zopakovanie postupov
možnosti financovanie nehnuteľností prostredníctvom bankových produktov a služieb
partnerom tohto projektu , ďalej možnosti poistenia nehnuteľného a hnuteľného majetku
taktiež výhradne partnerom tohto projektu
spôsob prihlasovania el. energie, postup a potrebná dokumentácia
prezentáciou spoločností (napr. generálny partner projektu- ako šetriť s energiou)
s propagáciou ich produktov ( poskytnutie informácií o ponúkaných službách a kontakty,
ktoré súvisia priamo, alebo nepriamo s nehnuteľnosťami, napr. stavebné , sťahovacie
spoločnosti a ich služby...)
diskusia - odpoveď na otázky zúčastnených, riešenie modelových situácií.

2. Testovanie- možnosť získať realitný vodičák. Záujemca si má možnosť zvoliť dve formy
testovania:
a. Prezenčnú – osobne sa zúčastní na testovaní u organizátora projektu
b. Dištančnú – formou E-learningu prostredníctvom internetu
Testovanie prezenčnou formou ako aj e-learningovou formou trvá 45 min. Test obsahuje celkovo 20
otázok so štyrmi možnosťami, pričom v každej otázke je možnosť viacerých správnych odpovedí.
Aby bol záujemca úspešný musí získať minimálne 60% bodov. Podľa počtu bodov získa realitný
vodičák skupiny A, B, C, D alebo E. V prípade neúspešnosti má záujemca možnosť využiť 1x
opravný test, ktorý sa líši od pôvodného. Výnimkou sú oraganizoavné workshopy na stredných
a vysokých školách, kde študent nemá nárok na opravný test.
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Celý projekt je pre záujemcov ZADARMO, tí získajú komplexné informácie o trhu nehnuteľností a podrobný
návod ako postupovať pri kúpe, predaji, či prenájme nehnuteľností s prihliadnutím na lokalitu žilinského a
trnavského kraja, bez toho, aby boli z hľadiska nedostatku informácií a vedomostí nútení využívať služby
tretích osôb.
Ďalej všetci zúčastnení získajú vzorové tlačivá zmlúv, návrhov na vklad a iných dokumentov potrebných pri
prevode nehnuteľnosti.
Záujemcom o semináre bude sprístupnená bezplatná linka 0800 110 100 a internetové portály
www.realitnyvodicak.sk, www.realitymgm.sk. www.realitnymakler.com, www.narks.sk , kde sa budú môcť
prihlásiť a získať všetky potrebné informácie ohľadom tohto projektu.
Najpodstatnejšie detaily a riešenia konkrétnych situácií budú vždy publikované nasledujúci týždeň v rôznych
tlačových periodikách, ako aj v iných médiách, čim zaručujeme nepretržitú aktuálnosť a sústavné vnímanie
tejto problematiky širokou verejnosťou počas celej doby trvania projektu. V priebehu 3 mesiacov rátame
s počtom od 100 až 200 absolventov z radov individuálnych záujemcov a cca 1.000 študentov stredných
a vysokých škôl, ktorí sa zúčastnia testovania a ďalších cca 250.000 občanov, ktoí daný projekt zaregistrujú
a zúčastnia sa na ňom pasívne. (počty sú len informatívne, vypočítané hypoteticky , vychádzajúc
z predchádzajúcich ročníkov. )

Čo získa Vaša spoločnosť partnerstvom v tomto projekte?
•
•
•
•

•
•
•
•

Ide o úplne novú, netradičnú formu propagácie a reklamy vašich produktov a služieb, úspech je
zaručený vďaka osloveniu vašej súčasnej a budúcej cieľovej skupiny spotrebiteľov
Možnosť zviditeľnenia sa vo viacerých regionálnych médiách pôsobiacich predovšetkým v Trnavskom
kraji a aj celoslovenských médiách a tým zasiahnuť vašu cieľovú skupiny klientov, keďže je tento
projekt zameraný na oblasť nehnuteľností.
Generálny partner , napr. z oblasti energetiky ( v predchádzajúcom ročníku SSE a.s.- prezentácia rád
ako ušetriť el. energiu, a poradenstvo pri prehlasovaní energií). K dispozícii má najväčší mediálny
ako aj časový priestor na jednotlivých seminároch. Oslovenie cieľovej skupiny ľudí.
Hlavný partner, napr. inštitúcia poskytujúca úvery, prípadne pôžičky a ďalej poistenie nehnuteľností ,
poskytneme priestor na priamu prezentáciu a vyčlenenie dostatku času na prednáškach a seminárov
na obsiahnutie tejto problematiky a propagáciu produktu. (jedná sa o priame oslovenie cieľovej
skupiny a z marketingového hľadiska pôsobí takáto forma reklamy oveľa dôveryhodnejšie)
Ďalej ponúkame možnosť prezentácie spoločnosti na webe v sekciách partneri projektu
Logo vašej spoločnosti bude uvedené na všetkých propagačných a reklamných materiáloch
týkajúcich sa tohto projektu, ďalej logo vašej spoločnosti umiestnime na všetky citilighty, banery,
bilboardy (outdoorová reklama)
Kontaktné informácie o vašej spoločnosti ako aj opis vašich služieb bude publikovaný vo všetkých
materiáloch a vzorových dokumentov. Taktiež mediálny priestor získate v brožúre REALITY BLIŹŠIE
K VÁM.
Intenzívna reklamná kampaň bude prebiehať počas 5 mesiacov.

MGM & partners s.r.o.
Centrála: Nám. A. Hlinku 1, Žilina
mglos@realitymgm.sk, 0911863386
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OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA PROJEKTU
REALITY BLIŽŠIE K VÁM
III . ROČNÍK
Fotodokumentácia z workshopov:

Fotodokumentácia z promo akcií v obch. centrách ( aj s generálnym
partnerom SSE a.s.) :
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Grafické spracovanie a označenie partnerov projektu:
TV SPOT

TV SPOT

Reklamná lišta s partnermi projektu

Nálepka na vchody
Leták

Reklama v mesačníku Kam do mesta
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BILLBOARD

Kompletnú dokumentáciu Vám vieme poskytnúť na požiadanie. Dokumentácia použitá v tejto ponuke
je v zníženej grafickej kvalite .Ohľadom I. a II. ročníka tohto projektu bolo publikovaných vyše 230
článkov a rozhovorov v rôznych médiách.

Ukážka publikovaných článkov

Ukážka publikovaných článkov
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Ukážka publikovaných článkov
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Ukážka publikovaných článkov
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REALITNÝ VODIČÁK
REALITY BLIŽŠIE K VÁM

Semináre ako kupovať/ predávať nehnuteľnosti
Realitného vodičáku sa môžu zúčastniť všetky osoby staršie ako 18 rokov ( výnimkou sú študenti vybraných
SŠ). Prihlásenie sa, účasť, ako vzorové dokumenty a sylaby sú úplne zadarmo. Každý z účastníkov obdrží
vypracované vzorové kúpnopredajné a nájomné zmluvy, rady ako postupovať pri prevode a prenájme
nehnuteľností a má možnosť sa dať otestovať zo získaných vedomostí buď osobne, alebo cez internet. Podľa
úspešnosti získava realitný vodičák skupín od A po E.

Harmonogram seminárov:
1. zahájenie semináru, overenie účasti
2. zoznámenie sa s problematikou, definovanie základných pojmov
3. poradenstvo v oblasti kúpy, predaja, prenájmu nehnuteľností
4. ozrejmenie princípov vypracovania zmlúv o prevode nehnuteľností, vysvetlenie vzorových zmlúv
a dokumentov
5. rady Generálneho partnera / napr. ako ušetriť/, spôsob prehlásenia el. energie
6. diskusia, odpovede na otázky účastníkov
7. priestor vyčlenený na prezentáciu partnerov projektu

Ako postupovať?
Na seminár sa stačí prihlásiť telefonicky na bezplatnej linke 0800 110 100. Účasť je zdarma. Po prihlásení sa
na seminár budú priebežne všetci záujemcovia spätne telefonicky oslovení našim týmom a dohodne sa
s nimi konkrétny termín školenia a následného testovania.
Kedy budú semináre prebiehať:
Semináre budú prebiehať v závislosti od počtu uchádzačov v poobedňajších hodinách ( po 17.00 hod)
v pracovné dni. Odhadujeme, že sa seminár bude konať raz mesačne. Ukončenie seminárov bude koncom
júna 2011. Po tomto termíne prebehne v tlačových médiách bilancovanie projektu.
Informačná kampaň spojená so seminármi:
Súbežne so seminármi bude v printových médiách v každom vydaní prebiehať informačná kampaň formou
odborných článkov, ktorá bude vychádzať z najčastejšie kladených otázok účastníkov semináru
a z najpodstatnejších detailov ktoré hrajú dôležitú úlohy pri predaji nehnuteľnosti a zároveň publikovanie
skrytej reklamy generálneho partnera . Týmto krokom máme v pláne osloviť širokú verejnosť a priblížiť im
svet realít a zvýšiť ich informovanosť v tejto oblasti. Počas celého trvania projektu budú na podporu
seminárov v meste umiestnené billboardy, plagáty, letáky.

MGM & partners s.r.o.
Centrála: Nám. A. Hlinku 1, Žilina
mglos@realitymgm.sk, 0911863386
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