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KAKO VELIKO BOLJE PRODATI
KATEROKOLI NEPREMIČNINO?
Jamčimo, da lahko, z manjšim vložkom v
vašo preudarno ravnanje in ustrezno
pripravo nepremičnine, izpelejte prodajo, ki
vam ta vložek ne samo povrne v celoti,
temveč vam ga lahko, kar ni nič
nenavadnega, podeseteri.

Podrobnosti večje uspešnosti prodaje je
potrebno seveda doreči glede na vsak
posamezen primer, a zagotavljamo, da
boste z izvedbo vsaj nekaj od predlaganih
ukrepov, dosegli gotovo večjo uspešnost
pri prodaji.

Resnično, niso potrebni veliki vložk!
Gotovo jih finančno zmorete! Če bodo ti
vložki dobro premišljeni in umestni, potem
se izkažejo za čudovito naložbo, ki se
povrne. Prodali boste hitreje in bolje!

Če želite ugodno prodati, potem je zdaj
idealen čas za priprave na prodajo, ki je
najugodnejša v pomladnih mesecih!

Poglejte si listo modrih posegov v
nepremičnino pred prodajo, ki so nanizani
v tem brezplačnem priročniku.

Za vsa morebitna dodatna pojasnila
prosim ne odlašajte in nas takoj
kontaktirajte. Z veseljem vam pojasnimo
še več in podrobneje, kako veliko bolje
prodati vašo nepremičnino!

Nepremičnino boste prodali z manj ali celo
brez stresa in za veliko višjo ceno!

Izidor HABJANIČ

041 790-886
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UVOD
Menimo, da so splošno poznani in redno
uporabljani osnovni možni prijemi, ko gre
za pripravo vaše nepremičnine za prodajo:

1. Odstranitev navlake in osebnih
predmetov,
2. popravila manjših napak in
3. osvežitev izgleda prostorov.

Januar 2016

V Sloveniji žal prepogosto vidimo, da se
vabi kupce tudi v povsem zanemarjene
nepremičnine. V nepospravljene
nepremičnine z vso navlako in mnogimi
napakami, ki terjajo le manjša popravila.
Kupci se zato, zavedno ali nezavedno,
počutijo ob ogledu upravičeno užaljeni.
V manjše napake se dostikrat “zapičijo” in
dosegajo občutno znižanje prodajne cene, ki
presega tudi več kot desetkratno vrednost
tistega, kar bi bilo resnično potrebno za
odpravo vseh videnih drobnih napak.
A tudi če najdemo primere prodajalcev, ki so
korektno opravili tri navedene osnovne
splošno znane možne prijeme priprave
nepremičnine na prodajo, vam v nadaljevanju
podamo še nekaj koristnih nasvetov, da te
prijeme, v prid še uspešnejše in hitrejše
prodaje nadgradite.

SKRBNO NAČRTUJTE
PRODAJO IN
VKLJUČITE
15
PREDLAGANIH
UKREPOV!
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Kupci so velikokrat povsem nepredvidljivi in
omahljivi in se bodisi takoj zaljubijo v neko
nepremičnino ali pa jo zavrnejo iz razlogov,
nekaterih tako subtilnih, ki jih niti sami ne
razumejo.
Če želite, da bi vaš prostor v prodaji vzbudil
željeno pozornost in dosegel privlačnost za
hitro in ugodno prodajo, potem si oglejte, kako
vključiti v pripravo nepremičnine tudi naslednje
manj znane “prijeme”, ki zelo pripomorejo k
temu, da se kupec z nepremičnino že ob
prvem srečanju zbliža.
V tem priročniku vam predstavljamo 15 takih
ukrepov. Vsakega od njih se obrestuje
uporabiti oz. izvesti čim več od vseh
navedenih.
Če boste ob prebiranju potrebovali kakršna
koli dodatna pojasnila vas prosimo, da se takoj
oglasite landart.slovenija@gmail.com in
prosite za dodatno pomoč:
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15 ukrepov
za boljšo
prodajo

1

Zagotovite
razpoloženje

Omehčajte vire umetne svetlobe.
Žarnice z bleščeče belo svetlobo
nadomestite z žarnicami, ki svetijo
z mehkejšo, toplejšo svetlobo in
ustvarjajo prijetno vzdušje, dajejo
pomirjujoč občutek in precej
omehčajo morebitne drobne
nepravilnosti.
Odločite se za žarnice, ki oddajajo
rumene in rdeče odtenke svetlobe.

5 / 19

Januar 2016

15 ukrepov
za boljšo
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2

Umijte okna

Okna dajte profesionalno oprati, ali
pa posvete temu pomembnemu
koraku popoldan in jih operite sami.
Od zunaj in znotraj.
Tudi ob najbolj sivih dneh, bodo
čista okna spustila v prostor več
svetlobe in omogočila preskok
iskrice pri kupcih - če tega ni, so
možnosti podaje precej manjše umazana okna kupci zavestno ali
nezavestno vedno opazijo.
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3

Preglejte
podrobnosti

Majhne podrobnosti, lahko
povzročijo, da je vaš dom videti
zanemarjen, brez da bi se vi tega
zavedali.
Preglejte podrobnosti in osvežite
sobe, npr. z novimi električnimi
stikali oz. poskrbite, da ni okoli
stikal vse porumenelo od prstnih
odtisov. Spolirajte kljuke in ročaje
ter sanirajte manjše praske na
stenah in oknih, zakrpajte
odkrušene robove…
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4

Osvežite
glavni
dostop
Kje si kupec ustvari prvi vtis?
Ob pogledu na glavni vhod.
Vložite v nakup novega
predpražnika, temeljito očistite
najverjetneje prašna, ali celo
zamaščena vrata glavnega vhoda.
Če so vrata preveč poškodovana
jih je potrebno zakitati in
prebarvati.
Lepa hišna številka, čisto stikalo
za zvonec in kljuke, ter, zelo
priporočamo, prisotnost rastlin.
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5

Zadnje
dvorišče

Ne pozabi na zadnje dvorišče, če
ga imate in ga iz mrtvega prostora
spremenite v atraktivno mesto
navduševanja za nakup.
Ustvarite v njem območje zelenja,
gredice s cvetjem ali zelišči…
Ali ga celo opremite z majhno
mizico za zajtrk, z dvema
privlačnima stoloma.
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za boljšo
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6

Barvanje

Svež oplesk sodi med 3 najbolj
nujne ukrepe. A bodite ustvarjalni z barvami v prid prodaje.
Najbolj preprosta oblika je beli
oplesk. Če pa se odločite za
nadgradnjo (topline) potem naj
bo barva med sosednjima
sobama identična: ker to
prostore navidezno zbliža in
poveže… saj želiimo doseči vtis
povezanosti med prostori!
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7

Osvežite
pohištvo

Stanovanja ne izpraznite povsem,
ker to naredi žalosten vtis.
Uredite začasno spalnico, pustite v
njej nadomestno posteljo…
Elemente pohištva, ki bodo v
prostorih med prodajo, osvežite.
Poustite nekaj udobnih sedežev in
jih opremite z vabljivo prekritimi
tkaninami, odejami, vzglavniki ipd.
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8

Polepšajte
obrobe

Oplesk sten ni dovolj učinkovit, če
pustimo v stanovanju podboje in
okvire vrat povsem zanemarjene.
Enako velja za talne obrobe.
Če gre za velike poškodbe in
odslužene barvne nanose je
barvanje nujen strošek, ki se še
kako povrne z doseženo višjo ceno
prodaje.
Izbirajte svetle tone, najbolje belo
barvo.
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9

Vpelji
vonjave

Ob ogledu, zaposlite tudi čutilo
vonja pri kupcih. Preizkušen način
je npr. z izvedbo peke piškotov
dan ali nekaj ur pred obiskom.
Ustvari se vonj, ki sproži vzdušje
prijazne odprtosti in domačnosti.
Uporabite lahko seveda tudi
eterična olja (izogibajte se
sintetičnih vonjav dišav, ki se
prodajajo, kot osvežilci) z izjemno
ugodnimi učinki. Posvetujte s
strkovnjaki, priporočamo:

www.naravnedisave.si!
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10
Naj bo
prostor
videti večji

Zavese, ki segajo od stropa do tal
dajejo vtis višjega stropa.
Tepih s črtami daje občutek
povečanega prostora.
Odprite vrata v manjše prostore.
V kopalnici uporabite prosojno
zaveso za tuš.
Odstranite morebitne elemente z
velikimi vzorci (tkanine, slike,
obloge…)
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11

Izkaži možnosti dobrega organiziranja
Predstavite možnosti dobrega
organiziranja za shranjevanje
stvari: izpostavite urejenost polic,
posod, obešalnikov in obstoječe
organiziranosti (npr. oblek po tipu
in barvah).
Če uspete predstaviti ustvarjeni
red, dobro in urejeno obliko
skladiščenja, izkažete s tem
sposobnost nepremičnine za
dobro organiziranje shranjevanja,
kar je zelo iskana in zaželjena
kvaliteta med kupci.
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12
Pranje in
urejanje
oblačil

Bodisi, da je to zgolj kot, območje
v delu prostora ali lasten prostor
nekje v kleti, območje za pranje in
urejanje perila in oblačil naj bo
videti privlačno z zagotovitvijo
dovolj velike prazne odlagalne
površine, prisotnostjo barvitih
posod in košev za sharanjevanje
perila in oblačil med obdelavo in
oblikovalskimi poživitvami, kot je
barvit tekstilni elementi, fotografije
ali celo fototapete ipd.
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13
Pospravite
garažo

Uredite stenske police in kljuke za
shranjevanje morebitne športne
opreme, kot so smuči, kolesa…
V vogalu uredite kotiček za
delo… pokažite kupcem, da je
garaža lahko lepo urejena in več
kot zgolj prostor za avto!
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14
Pripravi se
na vohljače

Pripravite se na radovedneže, ki
jih je med kupci veliko.
Odprli bodo hladilnik. Pogledali v
omarico za prvo pomoč. Si
ogledali stanje pod vašimi lijaki.
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15
Uporabi
Feng šui

Upoštevanje nasvetov Feng šui
lahko naredi vaše prostore veliko
bolj privlačne…
Feng šui je sicer vaš največji
zaveznik pri prodaji, zato ga
spoznavajte, kjer koli naletite nanj.
Preberite čim več, preizkusite in
uvajajte njegova načela!
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Beležke:

19 / 19

