
Sreality.cz jsou největším a zároveň nejnavštěvovanějším inzertním 
portálem. A jejich návštěvnost navíc neustále roste. Díky tomu můžete 
zvýšit procento úspěšně prodaných nemovitostí. Nepřenechávejte 
potenciální zákazníky konkurenci a dostaňte ze svých inzerátů 
na Sreality.cz maximum.

Srovnání návštevnosti reálných uživatelů 2019 a 2020
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Měsíce

Měsíčně u nás hledá nové bydlení až 2 000 000 reálných uživatelů. 
Proto je pravděpodobnost, že nemovitost prodáte, opravdu vysoká. 
Klíč k úspěchu může být jednoduchý – inzerujte více. Jen tak 
můžete uspokojit poptávku. Širší portfolio nemovitostí = vyšší 
pravděpodobnost prodeje. 

Využijte potenciál svých 
inzerátů na Sreality.cz



3,07 Kč
2,76 Kč

Navíc právě díky vysoké návštěvnosti vaše inzeráty neztrácí na hodnotě, protože  
je uvidí mnohem více uživatelů.  A vy tak v případě velkého zájmu můžete v rámci  
soutěže zvyšovat cenu nemovitosti, což jde ruku v ruce také s výší vaší provize. 

Čím více inzerátů, tím méně platíte

Náš obchodní model v praxi

Neustále pro vás hledáme možnosti, jak za co nejlepší cenu inzerovat co nejvíce 
nabídek. Právě vysoká návštěvnost nám umožňuje uspokojit pestrou paletu zájemců 
o různé typy nemovitosti. S vyšším počtem inzerátu zvýšíte své šance na provizi 
a zároveň snížíte průměrnou cenu za inzerát. 

Představte si, že máte 50 inzerátů 
v Praze a 50 inzerátu v Pardubickém 
kraji. To je dohromady 100 inzerátů, 
za které zaplatíte 307 Kč za den.  
Cena jednoho inzerátu pak vychází 
na 3,07 Kč za den.

V reálu je to tak, že za 120 inzerátů 
zaplatíte 332 Kč denně.  
Cena jednoho inzerátu je tedy  
2,76 Kč/den.

Rozdíl ceny za den za inzerát 

v tomto případě tedy činí -10 %.

Věděli jste, že pro  
72 % lidí jsou Sreality.cz 
první volbou, kde  
hledat nové bydlení?  

Počet 
inzerátu

100

120

307 Kč
332 Kč

Celková 
cena

Cena  
za inzerát

+ 20 %
+ 8 %

- 10 %



5,90 Kč

Teď už víte, že inzerovat více 
na Sreality.cz se vyplatí. 
Neztrácejte na hodnotě 
nemovitosti a potenciální 
zájemce, stačí jen přidat více 
inzerátů a úspěch se dostaví. 

Reálný příklad

Pojďme se podívat na reálný příklad 
našich klientů. Uvidíte, že více inzerátů 
neznamená více peněz. Právě naopak,  
je to výhodnější.

Ve Středočeském kraji působí dvě 
realitní kanceláře. Přičemž jedna 
kancelář má 41 inzerátů, za které platí 
měsíčně částku 7 268 Kč – 5,90 Kč/den 
za inzerát. Druhá realitní kancelář 
inzeruje podstatně více, za celkový  
počet 166 inzerátů platí měsíčně  
12 406 Kč. Cena jednoho inzerátu 
vychází na 2,49 Kč za den.

V tomto příkladě vidíme, že rozdíl  
částky za 1 inzerát za den činí -58 %. Počet 

inzerátu

41

166

7 268 Kč

2,49 Kč

12 406 Kč

Celková 
cena

Cena  
za inzerát

Přestože má druhá realitní kancelář 
o 304 % inzerátů více, platí za ně pouze 
o 71 % více než kancelář první.

Stejně jako u prvního příkladu hned vidíte, 
že čím více inzerátů na Sreality.cz přidáte, 
o to nižší je jejich průměrná cena.

+ 304 %

+ 71 %

- 58 %


