
TIP makléře je reklamní formát ve výpisu inzerátů na Sreality.cz.

Zobrazuje prezentaci prodejce (makléře) podle konkrétní oblasti, typu nabídky 
a kategorie nemovitosti. 

Kdy a kde se zobrazuje  

• Po celý týden na každé stránce výpisu inzerátů, maximálně na jedné pozici.

• S nastaveným filtrem výpisu inzerátů. Pro zobrazení musí být ve vyhledávání zadaný 
 alespoň typ prodeje, kategorie nemovitosti a lokalita.

Jak se objednává   

• V administračním rozhraní Sreality.cz. Zadává se lokalita, typ prodeje a kategorie 
 nemovitosti.

• Lokalitu je možné specifikovat na kraj, okres nebo obvod Prahy.

• Typ prodeje může být prodej nebo pronájem (nelze zadávat dražby).

• Kategorie jsou: byty, domy, pozemky, komerční a ostatní.

• Do objednaného TIPu makléře můžete vložit všechny  makléře realitní kanceláře, 
 cena zůstane stále stejná. Viz ceník dle cílení.

TIP makléře 

https://1.im.cz/r2/onas/prod/2016/sreality/prod_sreality_2016-12-09.pdf


• Pak kliknete na odkaz „TIP makléře – objednávka“.

• Ve výběru zvolíte kraj, okres, typ nabídky a kategorii nemovitostí, u kterých se bude 
 TIP makléře zobrazovat.

Jak ho nastavit

• Přihlásíte se e-mailem peněženky do administrace Sreality.cz a kliknete na kartu. 

https://admin.sreality.cz/vitejte


• Každý termín je určen pouze pro jednu realitní kancelář. Obsazené týdny jsou 
 označené červeně.

• Po výběru termínů kliknete na tlačítko „Koupit“ pod objednávkou. Tím vybrané pozice 
 závazně objednáte a dojde k okamžitému stržení kreditu. Je tedy nutné mít 
 dostatečný kredit v peněžence. Změna termínu či reklamace po tomto kroku už není 
 možná. Proto si výběr radši ještě jednou zkontrolujte.

• Zaškrtnutím jednotlivých týdnu si vyberete termíny, kdy chcete makléře prezentovat.



• Konkrétní makléře vyberete pomocí modrého tlačítka „TIP Makléř“. Jejich množství 
 není omezeno, ale pro výběr musí mít nahranou fotografii.

• Po objednání vás automaticky přesměrujeme na přehled zakoupených pozic. Nově 
 přidané termíny budou označeny červeně. Kliknutím na tlačítko „Editovat“ pak 
 u každého z nich vyberete makléře, kteří se budou během týdne prezentovat.



• Prezentaci makléře můžete vylepšit vlastním popiskem. Stačí kliknout na ikonu 
 modré tužky a vložit text do kolonky „Specializace“. Popisek se bude zobrazovat po 
 rozkliknutí detailu makléře pod výpisem nemovitostí.

• Jednotlivé makléře i texty popisků můžete v rámci období libovolně měnit.


