Marketing nieruchomości po co to komu?
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1. Wstęp
Polski rynek nieruchomości znajduje się w fazie ciągłego rozkwitu, czego potwierdzeniem są
dane GUS - w styczniu 2017 r. do użytkowania oddano rekordowe 14376 mieszkań́, o 12,5 proc.
więcej niż w styczniu 2016 r., kiedy to z kolei odnotowano wzrost o 8,8 proc. w stosunku do roku
2015. Prawie 48% pieniędzy wydanych w 2016 roku na zakup mieszkań trafiło do biur sprzedaży
deweloperów – wynika z szacunków Europejskiego Urzędu Statystycznego. Jest to wynik wyraźnie wyższy niż w pamiętnym 2010 roku, kiedy to wartość sprzedanych mieszkań deweloperskich
stanowiła 32,9% obrotów na rynku mieszkaniowym.

Historycznie rekordowe wyniki sprzedaży deweloperów, największa liczba wydanych pozwoleń
na budowę i realizowanych inwestycji znajdujących się w sprzedaży to dane potwierdzające
doskonałą kondycję rynku. Nieustający, wysoki popyt na nieruchomości stanowi jednak również
istotny czynnik sprzyjający wzrostowi konkurencji. Ta wymusza na deweloperach konieczność pro-

„

fesjonalizacji procesów okołosprzedażowych, takich jak między innymi marketing i promocja ich
inwestycji. Czy jednak są to działania istotnie wpływające na dynamikę sprzedaży i rentowność
przedsięwzięcia, czy też jest to tylko mit szerzony przez marketerów i specjalistów od reklamy?

Nadrzędnym celem niniejszego badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie

„

czy - a jeśli tak to jakie - działania marketingowe wpływają na decyzje klientów

zainteresowanych zakupem mieszkania. Właściwa weryfikacja preferencji komuni-

kacyjnych reprezentantów poszczególnych grup docelowych jest bowiem kluczem
do skutecznego planowania kompleksowych kampanii marketingowych.

Piotr Mazurkiewicz, Prezes Zarządu Brave Brain

str. 2

2. Kluczowe czynniki pozacenowe
wpływające na zakup nieruchomości
Istnieje pogląd, że na rynku nieruchomości liczą się trzy główne kwestie: lokalizacja, lokalizacja
i jeszcze raz lokalizacja. Zapewne należałoby dodać do tej listy nie mniej ważną, a w wielu przypadkach nawet ważniejszą kwestię ceny, jednak skupiając się na aspektach pozacenowych, to
lokalizacja pozostaje kluczowym czynnikiem wypływającym na zakup nieruchomości.
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(Wartości procentowe przedstawione na wykresie informują o tym, jaki odsetek wszystkich badanych uznało poszczególne czynniki za zupełnie
nieważne (1), raczej nieważne (2), ani ważne, ani nieważne (3), ważne (4) lub bardzo ważne (5). Wartości liczbowe po prawej stronie przedstawiają średnią ocenę respondentów na tejże, 5-stopniowej skali.
Treść pytania: Zdajemy sobie sprawę, że cena jest jednym z głównych czynników wyboru mieszkania. Chcielibyśmy się jednak dowiedzieć jakie
inne czynniki miały wpływ na Pan/i decyzję. Proszę ocenić poniższe czynniki posługując się skalą od 1 do 5, gdzie 1 oznacza czynnik zupełnie
nieważny a 5 bardzo ważny.)

Potwierdzają to odpowiedzi respondentów – prawie połowa badanych wskazała, że to właśnie
lokalizacja była kluczowym czynnikiem mającym wpływ na ich decyzję o zakupie, kolejne 33%
stwierdziło, że jest raczej ważna. Jak wynika z naszych badań, lokalizacja jest szczególnie istotna dla osób młodszych – do 34. roku życia, które ten aspekt oceniły wyżej niż pozostałe grupy
wiekowe. Lokalizacja miała również większe znacznie dla osób, które zdecydowały się na zakup
najmniejszych metrażowo mieszkań, to jest do 50 metrów kwadratowych. Przy okazji lokalizacji
warto także dodać, że infrastruktura, czyli kwestia istotnie skorelowana z lokalizacją była ważnym
aspektem wyboru (suma odpowiedzi 4 – raczej ważny i 5 – zdecydowanie ważny) dla ponad
70% badanych. Najwyżej oceniona została przez rodziny z dziećmi. W tej grupie ponad 80%
badanych wskazało, że okoliczna infrastruktura była ważnym lub bardzo ważnym czynnikiem
wyboru nieruchomości.
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„
Wysoka ważność reputacji dewelopera wynika z ostrożności nabywców nieruchomości w obszarze powierzenia swoich oszczędności lub podjęcia zobowiązania
w postaci kredytu hipotecznego. Rozumienie reputacji rozgrywa się na dwóch
etapach: pierwszym: reputacja dobra lub zła, gdzie zła opinia oznacza odrzucenie

„

oferty, brak zainteresowania oraz drugim: jakaś reputacja. Na drugim etapie istnieje możliwość wyróżnienia się spośród innych deweloperów wizerunkowymi aspektami związanymi z wizerunkiem. Informacje o liczbie klientów/nabywców, liczbie

sprzedanych mieszkań, ukończonych inwestycjach będą wzmacniać reputację /
wiarygodność dewelopera.
Marcin Rzepka, Partner i Kierownik Działu
Badań PMR Consulting & Research

Spośród badanych kryteriów, na drugim miejscu znalazła się reputacja dewelopera, którą jako
czynnik raczej ważny lub bardzo ważny wskazało 72% badanych. Konsumenci chcą kupować
mieszkania od znanych i cenionych deweloperów. W oczach potencjalnych nabywców wybór
takiego dewelopera daje poczucie bezpieczeństwa oraz przekonanie, że jeżeli deweloper cieszy
się dobrą opinią to rzetelnie i uczciwe wywiąże się z warunków umowy także w ich przypadku.
Kwestia reputacji była szczególnie istotna dla osób z najstarszej grupy wiekowej (powyżej 45. roku
życia) oraz o najwyższych dochodach (powyżej 6 000 zł dochodu netto w gospodarstwie domowym).
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„
Każdy dojrzały produkt wymaga konsekwentnej dbałości o jego nieskazitelny wizerunek. Nie ma tu większego znaczenia czy mówimy o przemyśle spożywczym, branży motoryzacyjnej czy inwestycjach mieszkaniowych. Widać to zwłaszcza w czasach, gdy także w tym ostatnim sektorze zaczynamy mieć do czynienia z rynkiem
konsumenta - świadomego, wymagającego i posiadającego możliwość wyboru.

„

Jeśli dla niemal 3/4 osób poszukujących mieszkania reputacja i wizerunek dewelopera stanowią jeden z dwóch kluczowych argumentów przy podejmowaniu decy-

zji zakupowej, to obok tych danych nie można przejść obojętnie. Budowa spójnego
i oryginalnego wizerunku marki i inwestycji jest dziś absolutną koniecznością.

Piotr Mazurkiewicz, Prezes Zarządu Brave Brain

Trzecią najważniejszą kwestią wskazywaną przed respondentów był układ i dostępność mieszkań
w ofercie – 73% badanych wskazało tą cechę za ważną lub bardzo ważną. Konsumenci szukają nieruchomości w pełni adresujących ich potrzeby w zakresie usytuowania mieszkania, jego
wielkości, ilość pokoi i układu.

Termin odbioru mieszkania oraz atrakcyjne wartości dodane były aspektami, które badani, pytani o kluczowe czynniki wyboru, wskazywali najrzadziej. Widać tutaj zdecydowaną nadrzędność
aspektów technicznych oraz funkcjonalnych nieruchomości nad czasem realizacji oraz dodatkowymi promocjami. Zakup mieszkania to bardzo poważna i długoterminowa inwestycja dla
większości konsumentów dlatego potencjalni nabywcy są skłonni poczekać dłużej, jeżeli nieruchomość spełnia ich oczekiwania.
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Obsługa biura sprzedaży
Oprócz oceny kluczowych parametrów nieruchomości, badani zostali również poproszeni o ocenę ważności poszczególnych aspektów obsługi biura sprzedaży. Ważność tych aspektów została
oceniona niżej niż parametry nieruchomości, niemniej jednak ponad połowa badanych uznała
je ze ważne lub bardzo ważne.
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(Wartości procentowe przedstawione na wykresie informują o tym, jaki odsetek wszystkich badanych uznało poszczególne czynniki za zupełnie
nieważne (1), raczej nieważne (2), ani ważne, ani nieważne (3), ważne (4) lub bardzo ważne (5). Wartości liczbowe po prawej stronie przedstawiają średnią ocenę respondentów na tejże, 5-stopniowej skali.
Treść pytania: Zdajemy sobie sprawę, że cena jest jednym z głównych czynników wyboru mieszkania. Chcielibyśmy się jednak dowiedzieć jakie
inne czynniki miały wpływ na Pan/i decyzję. Proszę ocenić poniższe czynniki posługując się skalą od 1 do 5, gdzie 1 oznacza czynnik zupełnie
nieważny a 5 bardzo ważny.)

Badani wskazali, że ważna jest dla nich trafna weryfikacja ich potrzeb. Klienci coraz częściej
oczekują elastycznego i indywidualnego podejścia – to trend widoczny nie tylko na rynku nieruchomości. Silnie związana jest z tym także przyjazna atmosfera rozmów, której ważność została
oceniona niemal identycznie. Empatyczne, zindywidualizowane podejście daje potencjalnym
nabywcom poczucie rzetelnej obsługi na wysokim poziomie. Aspekty te były szczególnie ważne
do osób z najstarszej grupy wiekowej (powyżej 45 roku życia).

Wysoki poziom obsługi oceniany jest także przez pryzmat świadczenia usług dodatkowych, ta-

„

kich jak: usługi prawne/notarialne przy podpisywaniu umowy deweloperskiej. Konsumenci, którzy
ze względu na zwiększające się tempo życia nie mają czasu na rozbudowane i skomplikowane
formalności, doceniają kompleksowość usług biur sprzedaży w tym zakresie.

Nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem fakt, że jakość obsługi działu sprzedaży może w znaczącym stopniu wpłynąć na skuteczność realizowanego przedsięwzięcia deweloperskiego. Dlatego szalenie istotne jest wypracowanie przez de-

„

welopera odpowiedniego modelu szkolenia i kontroli własnego działu sprzedaży

- umiejętność budowy relacji z klientem, należyta motywacja, realizacja ustalonych
targetów sprzedażowych to tylko część elementów, które powinny podlegać stałej
weryfikacji celem bieżącego raportowania poziomu rentowności i stanu zespołu.

Marcin Bałaj, dyrektor działu D3 Consulting w Brave Brain
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3. Elementy wpływające na
atrakcyjność oferty
Na rynku nieruchomości pojawia się coraz więcej ofert, które mają zachęcać potencjalnych nabywców już nie tylko podstawowymi parametrami inwestycji (takimi jak lokalizacja, cena, układ
i dostępność mieszkań), ale także wartością dodaną w postaci niebanalnych rozwiązań czy
udogodnień dla mieszkańców. Pozostaje jednak pytanie, na ile takie rozwiązania są czynnikiem,
który w opinii nabywców zwiększa atrakcyjność oferty oraz co może nawet bardziej istotne czy są
oni skłonni dodatkowo za nie zapłacić.

Aranżacja części wspólnych
W trakcie badania poprosiliśmy respondentów o ocenę na ile różne aranżacje wewnętrznej
infrastruktury zachęciłyby ich do zakupu nieruchomości w ramach danej inwestycji. Analizowaliśmy opinię badanych na temat 12 różnych udogodnień / rozwiązań.
patio /
dziedziniec

zielone dachy,
kino letnie

siłownia
zewnętrzna

wiaty
rowerowe

plac
zabaw

boiska
sportowe

klub osiedlowy /
kawiarnia

klub malucha /
przedszkole

aranżacja klatki
schodowej

myjnia sam.
w garażu

wybieg dla
psów

pralnia
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Największą popularnością wśród respondentów cieszyła się zaprezentowana aranżacja patio /
dziedzińca. Prawie 80% badanych wskazało, że ciekawie zaprojektowana przestrzeń z ławkami,
oczkami wodnymi, stołami do gry np. w szachy mogłaby zachęcić ich do zakupu nieruchomości
w tej inwestycji (odpowiedzi 4 – raczej i 5 – zdecydowanie zachęcające). Na ten element zdecydowanie bardziej zwróciły uwagę kobiety niż mężczyźni – średnie oceny to kolejna 4,27 i 3,70.
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(Wartości procentowe przedstawione na wykresie informują o tym, jaki odsetek wszystkich badanych uznało poszczególne propozycje za zupełnie niezachęcające (1), raczej niezachęcające (2), ani tak, ani nie (3), raczej zachęcające (4) lub zdecydowanie zachęcające (5). Wartości liczbowe po prawej stronie przedstawiają średnią ocenę respondentów na tejże, 5-stopniowej skali oraz dalej, grupę respondentów, która najwyżej
oceniły daną propozycję.
Treść pytania: Proszę ocenić na ile poniżej wymienione rozwiązania zachęciłyby Pana/ią do zakupu mieszkania? Proszę posłużyć się skalą od 1
do 5 gdzie 1 oznacza zupełnie by nie zachęciły a 5 zdecydowanie by zachęciły.)

Na drugim miejscu znalazły się zielone dachy i kino letnie – mogłyby przekonać do zakupu 6 na
10 badanych, a największą popularnością cieszyły się wśród singli. Takie rozwiązanie niesie za
sobą możliwość spędzania wolnego czasu w interesujący, nieszablonowy sposób. Kina plenerowe, które w sezonie letnim organizowane są zwłaszcza w dużych miastach, cieszą się olbrzymią
popularnością, więc możliwość posiadania takiego rozwiązania w obrębie miejsca zamieszkania wydaje się dla potencjalnych nabywców atrakcyjna.

Kolejne pozycje w tym rankingu zajmują udogodnienia związane z aktywnym trybem życia i aktywnościami fizycznymi: siłownia zewnętrzna, wiaty rowerowe, boiska sportowe oraz plac zabaw
dla dzieci. Wysoka atrakcyjność tych rozwiązań w percepcji konsumentów wpisuje się w globalny trend na zdrowy tryb życia i regularną aktywność fizyczną, który obserwujemy już od kilku lat.
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Tymi propozycjami byłaby zainteresowana ponad połowa badanych, a najwyżej oceniły je osoby o najwyższych dochodach (powyżej 6000zł dochodów netto w gospodarstwie domowym).

„

Rozwiązaniami, które najmniej trafiły w gusta i oczekiwania badanych były pralnia i wybieg dla
psów. Średnia ocena poniżej 3 świadczy o tym, że nie są to rozwiązania atrakcyjne z punktu widzenia potencjalnych nabywców.

„

Wybierając wyróżniki dla planowanej inwestycji warto zachować ich relatywnie

dużą różnorodność, tak by inwestycja była atrakcyjna niezależnie od stadium roz-

woju rodziny, stanu cywilnego, etc. Tworzenie pomysłu, który będzie atrakcyjny dla
bardzo specyficznej grupy docelowej może okazać się konceptem, z którego nabywcy bardzo szybko wyrosną.
Marcin Rzepka, Partner i Kierownik Działu
Badań PMR Consulting & Research

Komentarz Brave Brain
Funkcje i udogodnienia dla mieszkańców przewidziane w obrębie nowo powstających osiedli
wielokrotnie powodują, że dana inwestycja cieszy się większym zainteresowaniem potencjalnych
klientów niż inwestycje konkurencyjne. Zasadne wydaje się pytanie jak zaplanować przestrzenie
wspólne, aby realnie wzmocniły one jakość oferty i zwiększyły szanse na efektywną sprzedaż
nieruchomości.
Zdecydowana większość aktualnie powstających inwestycji zawiera w sobie jakąś wartość dodaną. Estetyczna aranżacja terenów biologicznie czynnych, elementy małej architektury, plac
zabaw - to rozwiązania atrakcyjne dla klienta, ale przestające stanowić przewagę konkurencyjną. Dziś trudno bowiem znaleźć projekt deweloperski, który nie zakładałby choćby przestrzeni
wspólnej dla najmłodszych mieszkańców. Tymczasem ta unikalność i pomysłowość w obrębie
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funkcji osiedla ma w sobie olbrzymi potencjał - tak komunikacyjny, jak i sprzedażowy. Pozwala mocno wyróżnić się na tle konkurencji i ułatwia pozycjonowanie projektu na odpowiedniej
półce. Warto wziąć to pod uwagę już na etapie planowania obiektu i jego późniejszej kampanii
marketingowej. Niebanalne rozwiązania wynikające spójnie z charakteru inwestycji i pomysłu
realizacyjnego na nią pomagają konsekwentnie budować jej wizerunek, a to w szerszej perspektywie przekłada się na wyższą efektywność sprzedaży i niższe koszty działań marketingowych.

Dodatkowo płatne udogodnienia
Kolejną kwestią, którą chcieliśmy zweryfikować wśród nabywców nieruchomości jest ich skłonność do ponoszenia dodatkowych kosztów w zamian za dodatkowe udogodnienia. W związku
z tym zapytaliśmy ich, ile są gotowi dopłacić do ceny za metr kwadratowy mieszkania, które
posiadałoby jedno z wybranych udogodnień.

Jak wynika z badania, skłonność do ponoszenia dodatkowych kosztów jest skorelowana z wielkością mieszkania – zauważalna jest zależność, że im większe mieszkanie w ciągu ostatniego
roku kupili respondenci, tym ich skłonność do ponoszenia dodatkowych kosztów była wyższa.
Oprócz tej zależności ustalono również, że mężczyźni bardziej niż kobiety są skłonni płacić więcej
za dodatkowe udogodnienia, podobnie małżeństwa / rodziny bardziej niż jednoosobowe gospodarstwa domowe.
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(Wartości procentowe przedstawione na wykresie informują o tym, jaki odsetek wszystkich badanych uznało, że byłoby w stanie dopłacić określoną kwotę za metr kwadratowy za mieszkanie posiadające dodatkowe udogodnienia.
Treść pytania: Proszę określić o ile więcej był/a/by Pan/i skłonny/a zapłacić za 1m2 mieszkania posiadającego następujące udogodnienia /
dodatki.)

Skłonność do ponoszenia dodatkowych kosztów była największa w przypadku mieszkania wykończonego pod klucz – w sumie 82% badanych zadeklarowało, że byłoby w stanie zapłacić
więcej, a blisko co czwarty był gotowy dopłacić co najmniej 500 zł do metra kwadratowego. Kolejne dwa aspekty – wewnętrzna infrastruktura oraz strzeżone osiedle są udogodnieniem wartym
ponoszenia dodatkowych kosztów dla 3 na 4 respondentów, ale tutaj respondenci nie są gotowi
dopłacić tak dużo jak w przypadku mieszkania wykończonego pod klucz. 63% badanych byłoby
skłonnych dopłacić najwyżej do 500 zł do metra kwadratowego. W przypadku pozostałych udogodnień 1/3 badanych odrzuca całkowicie możliwość dopłaty, a około połowa byłaby gotowa
dopłacić najwyżej do 500 zł. Warto jednak zauważyć, że system inteligentnego domu uplasował
się wyżej w powyższym zestawieniu niż klimatyzacja i system alarmowy. Może to świadczyć o tym,
że nabywcy coraz częściej myślą holistycznie na temat całej nieruchomości, a nie o pojedynczych rozwiązaniach.
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„

„

Prezentowane odpowiedzi wskazują, iż nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym

w momencie zakupu mieszkania nie są w pełni zaznajomieni z poziomem cen wyposażenia. Niektóre elementy mogą być wprost nośnikami marketingowego prze-

kazu poprzez odwołanie się do prestiżu, wartości dodanej, wyróżnika na tle innych
inwestycji.
Marcin Rzepka, Partner i Kierownik Działu
Badań PMR Consulting & Research

Komentarz Brave Brain
Wyniki badania pokazują, że praktycznie niezależnie od rodzaju udogodnienia oferowanego
przez dewelopera w ramach jego oferty, znajdzie się spora reprezentacja osób zainteresowanych tym udogodnieniem, uznających go za atut względem konkurencji i gotowych za nie
dodatkowo zapłacić. Ten wniosek jest potwierdzeniem rosnących oczekiwań i świadomości osób
zainteresowanych zakupem mieszkania. Poszukują one nieruchomości dopasowanych do ich
potrzeb, zapewniających im odpowiedni komfort życia i ułatwiających codzienne funkcjonowanie. Jeśli mogą od dewelopera otrzymać jakąś unikalną korzyść lub pomoc, będą tym zainteresowani.

Wszelkiego rodzaju udogodnienia kierowane do klienta, poza niewątpliwym aspektem sprzedażowym, stanowią też doskonały pretekst komunikacyjny w kontekście działań marketingowych.
Przykładowo, mieszkania wykończone pod klucz stanowią dziś bardzo silny element oferty wielu
deweloperów, a najwięksi z nich w dużej mierze właśnie na tym budują swój sukces, trafiając
skutecznie zarówno do klienta indywidualnego poszukującego nisko- lub średniobudżetowych
rozwiązań w zakresie wykończenia nieruchomości, jak i do inwestora zorientowanego głównie na
rachunek ekonomiczny.

Kluczową kwestią pozostaje więc ponownie właściwa diagnoza potrzeb grupy docelowej, odpowiednie sprofilowanie oferty spełniającej te potrzeby i umiejętna jej komunikacja.
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To, co wydaje się najbardziej istotne, to fakt, że rynek mieszkaniowy dojrzewa i klient zaczyna
mieć sposobność – a także chęć – większego zaangażowania finansowego w zamian za lepiej
dopasowaną i bardziej unikalną ofertę. To otwiera przed deweloperem dodatkowe możliwości –
tak realizacyjne, jak i finansowe.

Dodatkowe promocje
Ostatnią kwestią badaną w ramach oceny atrakcyjności oferty były dodatkowe promocje / bonusy. Badani ocenili pozytywnie większość wymienionych promocji – 5 z 9 badanych koncepcji
przypadła do gustu co najmniej 3/4 badanych.

Jeżeli chodzi o zależności obserwowane w przypadku promocji, to działają one bardziej zachęcająco na kobiety niż na mężczyzn. Wszystkie testowane koncepcje kobiety oceniły wyżej.
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(Wartości procentowe przedstawione na wykresie informują o tym, jaki odsetek wszystkich badanych uznało poszczególne propozycje za zupełnie niezachęcające (1), raczej niezachęcające (2), ani tak, ani nie (3), raczej zachęcające (4) lub zdecydowanie zachęcające (5). Wartości
liczbowe po prawej stronie przedstawiają średnią ocenę respondentów na tejże, 5-stopniowej skali.
Treść pytania: Proszę ocenić na ile poniżej wymienione promocje zachęciłyby Pana/ią do zakupu mieszkania? Proszę posłużyć się skalą od 1 do 5
gdzie 1 oznacza zupełnie by nie zachęciły a 5 zdecydowanie by zachęciły.)

Największy wpływ na decyzje o zakupie, w opinii badanych, miałoby miejsce postojowe w cenie
mieszkania – ponad połowa określiła tę promocję jako zdecydowanie zachęcającą, kolejne
22% jako raczej zachęcającą. Kolejnych 5 koncepcji w ogólnej próbie zostało ocenionych wysoko – średnia ocena powyżej 4, jednak bardzo podobnie. Aby je zróżnicować warto więc zwrócić
uwagę, które promocje są atrakcyjne dla poszczególnych segmentów klientów:
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Część rat kredytowych płatnych przez dewelopera to koncepcja najbardziej zachęcająca dla
rodzin, osób powyżej 35. roku życia.
Bon na wykończenie mieszkania oraz 5% rabat najwyżej oceniły jednoosobowe gospodarstwa
domowe i osoby, które kupiły mniejsze mieszkania.
Komórka lokatorska w cenie mieszkania jest zdecydowanie bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem dla rodzin niż dla singli.
Wykończenie mieszkania pod klucz to promocja, która najbardziej przypadła do gustu osobom, które kupiły najmniejsze mieszkania (do 50m2)

„

Do najmniej atrakcyjnych promocji w opinii badanych należą finansowanie 10/90 (20/80), projekt
aranżacji mieszkania oraz wycieczka zagraniczna.

„

W tym obszarze badani są do bólu praktyczni. W oparciu o dotychczasowe do-

świadczenia wskazują na najbardziej użyteczne elementy. Nadana użyteczność
relatywnie dobrze koreluje z ceną poszczególnych elementów.

Marcin Rzepka, Partner i Kierownik Działu
Badań PMR Consulting & Research
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Komentarz Brave Brain
Promocje i rabaty są nieodłącznym elementem procesu sprzedaży inwestycji deweloperskiej.
Nie zawsze jednak najprostszy komunikat informujący o obniżce ceny jest rozwiązaniem najbardziej skutecznym. Nie dla każdej inwestycji taki sposób pozyskiwania klienta jest też wskazany.

Istotne jest, aby już na etapie tworzenia strategii sprzedażowej rzetelnie przeanalizować wszystkie
potencjalne czynniki, które mogą w przyszłości wpłynąć na dynamikę sprzedaży. Od tego zależna będzie konieczność wdrożenia oferty promocyjnej, czas i sposób wykonania tego kroku.

Właściwa diagnoza oczekiwań grupy docelowej jest w tym przypadku kluczowa. Znając jej
priorytety, opracowanie odpowiednio skrojonej oferty promocyjnej staje się prostsze. To sytuacja,
w której każda ze stron wygrywa - deweloper nie musi wydawać sporych sum, bo jego promocja
jest atrakcyjna i wyróżnia się spośród innych, a klient otrzymuje bonus, na którym mu realnie zależy. Czuje się zrozumiany i szanowany przez dewelopera, przez co podświadomie odbiera jego
ofertę w sposób bardziej przychylny niż konkurencji. Dzięki temu ilość kontaktów z biurem sprzedaży rośnie w naturalny sposób.
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4. Źródła informacji o inwestycjach
Ze względu na swoją kompleksowość i szeroką dostępność Internet jest dziś kluczowym źródłem
wiedzy, dlatego specjalnie nie dziwi fakt, że jest on także podstawowym kanałem informacyjnym
dla potencjalnych nabywców nieruchomości. Trzech na czterech badanych deklaruje, że to
właśnie Internet był kanałem, z którego czerpali informacje na temat inwestycji, w ramach której
zdecydowali się na zakup mieszkania.

(Wartości procentowe przedstawione na górnych grafie informują o tym, jaki odsetek wszystkich badanych korzystało z danego kanału. Dolny
graf uszczegóławia kanał internetowy, a wartości procentowe odnoszą się tylko do respondentów korzystających z kanałów internetowych.
Treść pytania: Proszę zaznaczyć, skąd dowiedział/a się Pan/i o inwestycji, w ramach której zdecydował/a się Pan/i na zakup mieszkania?)
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Mężczyźni znacznie częściej niż kobiety (81% do 73%) wskazywali Internet jako źródło wiedzy na
temat nieruchomości, którą nabyli. Kanał ten był także, co zrozumiałe, bardziej popularny wśród
młodszych grup wiekowych. Wśród internetowych źródeł informacji największą popularnością
cieszą się portale branżowe. Potencjalni nabywcy, dla których zakup mieszkania jest poważną
inwestycją, szukają i weryfikują informacje na temat nieruchomości na dedykowanych stronach
internetowych, które budzą ich większe zaufanie. Prawie połowa badanych korzystających
z internetowych źródeł informacji widziała graficzną reklamę inwestycji, w ramach której zdecydowali się na zakup mieszkania, a mniej niż 20% widziało jej reklamę video. Co ciekawe, oba te
kanały były najbardziej popularne wśród osób, które zakupiły największe metrażowo mieszkania
(powyżej 70 metrów kwadratowych).

Media społecznościowe cieszą się coraz większą popularnością w Polsce (ponad 15 mln kont na
Facebooku w 2016 roku, co stanowi ponad połowę użytkowników Internetu w Polsce). Prawie co
piąty badany, korzystający z internetowych kanałów informacyjnych wskazał, że media społecznościowe były dla niego źródłem wiedzy o nieruchomości. Zdecydowanie częściej takiej odpowiedzi udzielały kobiety oraz osoby o niższych dochodach.

Przechodząc do pozainternetowych źródeł wiedzy, prawie co trzeci badany wskazał, że dowiedział się o inwestycji, w ramach której zakupił mieszkanie, od rodziny lub znajomych. Kwestia
rekomendacji / polecenia ma istotne znaczenie dla Polaków, zwłaszcza w przypadku inwestycji,
gdzie potrzebne są wysokie nakłady finansowe, takiej jak zakup mieszkania. Konsumenci nie
chcą kupować „kota w worku”, a wcześniejsze doświadczenia bliskich osób są dla nich wiarygodnym źródłem informacji. Warto tutaj także wspomnieć o tzw. marketingu szeptanym, który
pełni coraz większą rolę, nie tylko na rynku nieruchomości. Rekomendacja znajomych miała
zdecydowanie większe znacznie dla kobiet niż dla mężczyzn (34% do 21%), a także dla osób
powyżej 35. roku życia.

Reklamę zewnętrzną (plakaty, banery, bilbordy) wskazało około 30% badanych. Jest to jedyna
forma tzw. reklamy „tradycyjnej, nieinternetowej”, która, cieszy się wciąż dość dużym znaczeniem
wśród nabywców, zwłaszcza dla osób powyżej 35. roku życia. Zdecydowanie mniejsze znacznie
ma ona dla najmłodszej grupy wiekowej (do 34 lat – 22%, 35-44 lata – 34%, 45 lat i więcej – 32%).
Pozostałe „tradycyjne” formy komunikacji reklamowej, takie jak prasa, radio czy targi cieszyły się
niewielką popularnością wśród badanych (poniżej 20% wskazań).
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„
Kluczem do prowadzenia prawidłowej komunikacji jest przemyślana transmedialność, czyli przenikanie się kanałów komunikacji, które wzajemnie się uzupełniają.
Każdy kanał komunikacji rządzi się swoimi prawami, dlatego ważne jest, by ich dobór i sposób prowadzenia ułatwił klientowi skuteczne dotarcie do informacji o inwestycji. Jeśli decydujemy się na działania w mediach społecznościowych, róbmy to

„

w sposób spójny i konsekwentny. Jeśli korzystamy z reklamy zewnętrznej, odpowiednio dobierajmy lokalizację i nośniki. Decydując się na marketing rekomendacji,

zadbajmy o to, by starania o dobrą opinię rozpoczynały się już od biura sprzedaży
i poziomu obsługi klienta. Chcąc zaistnieć w mediach lokalnych, zastanówmy się
nad ciekawymi działaniami PR.
Jonasz Wiercioch, PR Manager w Brave Brain
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5. Jak skutecznie komunikować?
Ostatnim obszarem eksplorowanym w badaniu były różne typy komunikacji marketingowej występujące na rynku nieruchomości:
komunikacja skrajnie emocjonalna – wizerunkowa; kreatywny i intrygujący przekaz, brak
prezentacji produktu w postaci wizualizacji budynku, brak argumentów racjonalnych (cena/
promocja)
komunikacja umiarkowana z przewagą emocji – połączenie kreatywnego w warstwie graficznej komunikatu z prezentacją produktu i/lub argumentem racjonalnym
komunikacja umiarkowana z przewagą produktu – akcent położony na produkt i argumenty
racjonalne, komunikacja wsparta elementem emocjonalnym w warstwie graficznej
komunikacja skrajnie produktowa – brak jakichkolwiek elementów emocjonalnych, cała uwaga skupiona na prezentacji produktu i/lub podkreśleniu aspektów racjonalnych oferty (cena,
lokalizacja)
komunikacja przy użyciu wizerunku celebryty
W celu weryfikacji skuteczności różnych form przekazu, wybrano 5 przykładów materiałów marketingowych – po jednym z każdego typu komunikacji, a następnie zaprezentowano je respondentom.
Przykładem komunikacji skrajnie emocjonalnej jest reklama Osiedla Europejskiego,
w której deweloper w całości zrezygnował
z prezentowania produktu, a uwagę odbiorcy skupił na kreatywnym, metaforycznym
obrazie symbolizującym komfort życia we
własnym mieszkaniu. Reklama ma charakter
wizerunkowy. Wykorzystanie w koncepcji kreatywnej spersonifikowanego zwierzęcia jest dla branży nietypowe, stąd reklama może skutecznie
przyciągać uwagę odbiorcy.

str. 23

Reklama inwestycji Art City łączy w sobie
elementy emocjonalne nawiązujące do koncepcji osiedla inspirowanego sztuką - w postaci wizerunku młodej, atrakcyjnej kobiety
ubranej w sukienkę z motywem graficznym
zaczerpniętym z twórczości Gustawa Klimta
- oraz elementy racjonalne w postaci wizualizacji samego budynku i krótkiego, konkretnego tekstu mówiącego o atutach osiedla.
Stanowi przykład komunikacji umiarkowanej
z przewagą emocji.

Reklama zbiorcza oferty dewelopera Inter-Bud odwołuje się do sprawdzonego i często
wykorzystywanego schematu budowania
reklam w branży deweloperskiej. Mocno
zaakcentowana wizualizacja wsparta jest
„elementem ludzkim” zapewniającym kreacji
bardziej osobisty odbiór przez reprezentantów grupy docelowej. Reklama ma charakter
umiarkowany z produktem jako elementem
dominującym.
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Deweloper LC Corp postawił w kampanii promującej swoją inwestycję na argumenty stricte
racjonalne - ekspozycję atrakcyjnej części elewacji inwestycji i komunikat tekstowy podkreślający
atrakcyjną ofertę cenową wspartą programem Mieszkanie dla Młodych. Jest to przykład skrajnie
produktowej komunikacji uzasadnionej zwłaszcza w przypadku inwestycji z półki średniej, adresowanych do klientów poszukujących rozwiązań ekonomicznych.
Ostatnia kreacja w zestawieniu - reklama
Apartamentów Cosmopolitan - wykorzystuje
mechanizm promocji przy użyciu wizerunku
celebryty. Jest to sposób komunikacji stosunkowo rzadko spotykany w branży nieruchomości z uwagi na zazwyczaj wysokie koszty,
jakie generuje honorarium za uzyskanie prawa do wykorzystania wizerunku znanej osoby.

Badanych poproszono o stworzenie hipotetycznej ścieżki i kolejności, w której odwiedzaliby
inwestycje tylko na podstawie tego, jak odebrali zaprezentowane materiały marketingowe. Na
podstawie średniej obliczonej ze wszystkich odpowiedzi powstała kolejność, w jakiej powyższe
inwestycje byłyby odwiedzane.
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Nazwa
inwestycji

Typ
komunikacji

1

LC Corp

Skrajnie produktowa

2

Inter-bud

2,79

3

Art City

2,93

4
5

Osiedle Europejskie Skrajnie emocjonalna

Cosmopolitan

2,69

3,20

3,40

Na podstawie analizy całej badanej próby można byłoby stwierdzić przewagę komunikacji
produktowej nad emocjonalną i z wizerunkiem celebryty, jednakże należy wziąć pod uwagę
niewielkie różnice w wartościach średnich, co jednoznacznie pokazuje, że respondenci w badanej próbie nie byli jednomyślni. W związku z powyższym kluczowe jest głębsze zrozumienie tego
problemu poprzez pogłębioną analizę odpowiedzi respondentów o różnym profilu demograficznym. Na podstawie przeprowadzonej analizy można wysnuć następujące wnioski:

Komunikacja z użyciem wizerunku celebryty
Wyniki badania jednoznacznie pokazują, że mężczyźni bardziej niż kobiety byli zainteresowani
inwestycją Cosmopolitan, na której widoczny jest wizerunek Anny Marii Jopek. Jeżeli sprawdzimy
profil respondentów, którzy wskazali, że inwestycję Cosmopolitan chcą odwiedzić w pierwszej
lub drugiej kolejności to jest to grupa o wysokim wskaźniku maskulinizacji, o dużym odsetku osób
w przedziale wiekowym 35-44 lata i o najwyższych dochodach.
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Niemniej jednak należy pamiętać, że przy tego typu komunikacji kluczowy jest wybór ambasadora, jego wizerunek i emocje, które budzi – to te kwestie będą determinować grupę docelową,
do której trafi przekaz.

Komunikacja emocjonalna (umiarkowana + skrajna)
Jeżeli można stwierdzić na podstawie powyższego opisu, że mężczyźni w tak zwanym segmencie
premium (wysokie dochody, średni wiek) dobrze reagowali na komunikację z użyciem wizerunku
celebryty, to kobiety reprezentujące ten sam segment skłaniają się w stronę komunikacji emocjonalnej. Poddając analizie kobiety w wieku 35+ o dochodach wyższych niż 4000zł zauważamy, że
ich ścieżka wyboru znacznie różni się od ogólnej: w pierwszej kolejności chciały one odwiedzić
inwestycję Art City, następnie Osiedle Europejskie, Inter-bud, LC Corp i Cosmopolitan, co oznacza, że komunikację opartą na emocjach wskazały na dwóch pierwszych miejscach.

Komunikacja produktowa (umiarkowana + skrajna)
Jeżeli poddamy analizie profil osób, które wskazywały, że odwiedzą inwestycje LC Corp lub
Inter-bud w pierwszej lub drugiej kolejności to zarysowuje się tutaj grupa klientów o mniej zasobnym portfelu i młodsza wiekowo. Wydaje się być całkiem naturalne, że młodsze osoby, o mniej
zasobnym portfelu, które często są na etapie kupna swojego pierwszego mieszkania są bardziej
skupione na kwestiach produktowych, takich jak cena, lokalizacja, promocje. Ta grupa ma też
wyższy odsetek kobiet, co pokrywa się z wcześniej zaprezentowanymi wynikami mówiącymi
o tym, że kobiety zwracają większą uwagę niż mężczyźni na kwestie dodatkowych promocji.
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„
Wyniki badania potwierdzają, że nie ma jednego, skutecznego sposobu komunikacji do wszystkich osób aktywnie zainteresowanych zakupem mieszkania. Gdy przyjrzymy się danym i przeanalizujemy je przez pryzmat wieku, zasobności portfela, statusu społecznego, a nawet płci respondentów, otrzymamy za każdym razem inne
wnioski. Skuteczność prowadzenia działań marketingowych jest wynikiem umiejętnego dookreślenia grupy, do której kierować będziemy nasz przekaz, a w następ-

„

stwie tego opracowania odpowiednio sprofilowanej strategii komunikacji. Jest to
podstawowy czynnik decydujący o tym jak, gdzie i kiedy będziemy publikować

przekazy związane z marką. Planując podstawowe cele marketingowe i biznesowe
należy zatem ustalić czego tak naprawdę oczekuje nasza grupa docelowa.

Marcin Bałaj, dyrektor działu D3 Consulting w Brave Brain
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6. Wydatki reklamowe w branży
nieruchomości
W branży deweloperskiej jeszcze do niedawna panowała powszechna opinia, że profesjonalny
i długofalowy marketing nie jest jej w ogóle potrzebny. Zapotrzebowanie na mieszkania przewyższało liczbę dostępnych lokali, dlatego każda powstająca inwestycja od samego początku
cieszyła się dużym zainteresowaniem, a o sprzedaż nie trzeba było się martwić. Deweloperzy stosowali najprostsze formy reklamy, które dostarczały podstawowych informacji na temat lokalizacji,
metrażu czy ceny, a materiały promocyjne ograniczały się do prostych katalogów i teczek.

Rosnąca konkurencja, coraz większa stabilizacja na rynku mieszkaniowym, rozwój technologii
i świadomy, wymagający klient wymusiły jednak zmiany w podejściu do działań marketingowych i przeznaczanego na nie budżetu. Szacuje się, że około 35% inwestycji deweloperskich
dysponuje budżetami marketingowymi w przedziale od 1% do 2% prognozowanej wartości
sprzedaży. Dziś mówi się o tym, że firmy przeznaczają na działania promocyjne ponad 2%. Pokazuje to, że budżety marketingowe zostają sukcesywnie zwiększane. Co ciekawe według badania
AdEx – zrealizowanego przez PwC na zlecenie Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB
Polska – w roku 2016 są to wydatki wciąż znacząco niższe niż w pozostałych branżach. Interesującym jednak jest fakt, że branża nieruchomości wydaje tyle samo na promocję co branży żywnościowa, a nieco więcej niż farmaceutyki i leki czy higiena. Pokazuje to ciągły wzrost świadomości
marketingowej deweloperów, którzy dostrzegają, że każdy produkt potrzebuje dobrze przemyślanej strategii, która wesprze sprzedaż.
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„

IAB_PwC_AdEx_2016Q3YTD, Wydatki na reklamę online w w trzech kwartałach 2016 roku, [on-line] <https://www.iab.org.pl/wp-content/
uploads/2016/12/IAB_PwC_AdEx_2016Q3YTD_infografika.png>, 29.06.2017r.

Tendencja widoczna na wykresie ilustrującym udział poszczególnych branż w całości wydatków na reklamę pokazuje jednoznacznie postępującą profesjonalizację
marketingową branży nieruchomości. Deweloperzy zaczynają dostrzegać koniecz-

„

ność „opakowywania” swoich produktów na wzór bardziej dojrzałych reklamowo

branż i docierania do swoich klientów coraz bardziej zaawansowanymi kanałami.
Za wzrostem wydatków reklamowych musi iść przede wszystkim perspektywiczne

myślenie i planowanie. Bez odpowiednio przygotowanej strategii działań marketingowych ryzyko nieefektywnej konsumpcji budżetów drastycznie rośnie.
Piotr Mazurkiewicz, Prezes Zarządu Brave Brain
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7. Metodologia
PMR Consulting & Research, na zlecenie Brave Brain, w kwietniu 2017 r. przeprowadził badanie
techniką komputerowo wspomaganych wywiadów online (ang. CAWI – Computer Assisted Web
Interview) na celowej próbie n=205 dorosłych Polaków. Ponieważ podstawowym celem badania
był diagnoza motywacji towarzyszących zakupom mieszkania na rynku pierwotnym, zidentyfikowanie oczekiwań nabywców oraz ustalenie jakie są najbardziej efektywne sposoby komunikacji,
w badaniu wzięły udział osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy kupiły mieszkanie na rynku
pierwotnym w mieście powyżej 300 000 mieszkańców. Forma badania (kwestionariusz online
umożliwiający ocenę konceptów wizualnych) oraz dobór próby pozwoliły na szczegółową eksplorację badanego zjawiska.

Kluczowe charakterystyki demograficzne respondentów:
Wiek
13,66%

do 34 lat
57%

43%

29,76%

56,59%

35 - 44 lat

Dochody netto w gospodarstwie domowym

28%

43%

29%

4 001 - 6 000 PLN
do 4 000 PLN
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Informacje o mieszkaniach zakupionych przez respondentów:
Miejsce zakupu mieszkania

Uwagi odnośnie interpretacji wykresów i grafów:
Procenty na wykresach i grafach prezentowane są jako liczby całkowite. Z uwagi na zaokrąglenia wyniki nie zawsze sumują się do 100%. Na wykresach i grafach prezentujących wyniki odpowiedzi na pytania, na które można było udzielić wielu odpowiedzi, suma wartości może przekraczać 100%.
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Brave Brain to agencja reklamowa specjalizująca się w opracowaniu strategii marketingowych, brandingu i komplesksowej obsłudze kampanii reklamowych.. Za cel naszej pracy stawiamy sobie biznesowy
sukces naszych Klientów. Zespół Brave Brain łączy kreatywne myślenie z nowoczesnym podejściem oraz
skuteczną komunikacją marketingową, dlatego rozwiązania, które oferujemy są zarazem niebanalne
i skuteczne.
D3 Consulting to dział agencji reklamowej Brave Brain, którego celem jest efektywne wsparcie sprzedaży
inwestycji deweloperskich. Zespół D3 specjalizuje się w kompleksowej obsłudze marketingowej klientów
z sektora deweloperskiego. Wpływamy na kierunek realizacji projektu, jego postrzeganie oraz dynamikę
sprzedaży. Wzmacniamy wizerunek podmiotu realizującego inwestycje, opracowujemy indywidualne
i efektywne narzędzia komunikacyjne, realizujemy skuteczne kampanie reklamowe. Wspieramy zarówno
duże, wielorodzinne projekty realizowane w systemie etapowym, jak i te kameralne, jednorodzinne. Niezależnie od tego na jakim etapie zaawansowania realizacyjnego znajduje się projekt deweloperski, potrafimy wzmocnić jego pozycję i zbudować pożądany wizerunek.
PMR Consulting to zespół ekspertów i konsultantów w dziedzinie badań i analiz rynkowych, którego celem
jest wspieranie w rozwoju biznesu naszych klientów. Jesteśmy jedną z wiodących firm badawczo-doradczych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw. Posiadamy rozległą wiedzę rynkową w sektorach: budowlanym, handlu detalicznego i FMCG, farmaceutycznym, ochrony
zdrowia, IT i telekomunikacyjnym, jak również w wielu innych branżach, zarówno na rynkach B2C, jak
i w wymagających obszarach B2B. Organizujemy spotkania biznesowe dla kadry zarządzającej, realizujemy projekty dedykowane dla firm i instytucji oraz tworzymy narzędzia do analizy danych.
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