Zorgeloos makelen met

Garantiemakelaars

Van, voor en door makelaars

Het verschil maken

Met marketing naar rendement

De makelaardij is continu in beweging. Hoe kunt u nu de nieuwste ontwikkelingen bijhouden en voorop

Onderzoek van Panteia/Stratus geeft aan dat er een verband

blijven lopen ten opzichte van de concurrentie? Onze visie is dat uw lokale ondernemerschap gecombineerd

is tussen investeren in marketing en rendement van een

met de expertise, capaciteit en inkoopvoordeel van een centrale organisatie het verschil gaat maken.

makelaarskantoor. Garantiemakelaars beschikken over een

Maar niet zonder inspraak en transparantie voor de deelnemers. Onze makelaars noemen we deelnemers

zeer uitgebreid marketing- communicatie-pakket dat optimaal

omdat ze gezamenlijk eigenaar zijn van de centrale organisatie waar bovendien geen winstoogmerk is.

aansluit bij de huidige markt. Door onze schaalgrootte kunnen

Het resultaat? Garantiemakelaars is de grootste formule van Nederland en kent een groeiend marktaandeel.

we dit voordelig inkopen waar vervolgens de deelnemers weer
van profiteren. Kortom; meer marketing tegen lagere kosten.

Marketing en communicatiepakket
LEADGARANTIE
door onze online inspanningen krijgt u
gegarandeerd meer leads, daarmee verdient
u de kosten voor deelname weer terug

RESULTAATGARANTIE
door meer structuur in de werkwijze, gezamelijk
inkoopvoordeel en gebruikmaking van de
expertise en capasiteit en de centrale organisatie
is deelname ook financieel aantrekkelijk

VOORSPRONGGARANTIE
door de onderscheidende werkwijze gaat u het
verschil maken in uw werkgebied en zal bovendien
uw courtage makkelijk verdedigbaar worden

SERVICEGARANTIE
een uitvoerig marketing- communicatiepakket maakt
standaard onderdeel uit van onze dienstverlening

DE AFGELOPEN 5 JAAR

meer dan 60
kantoren
gemiddeld 3%
marktaandeel
gemiddeld 6.500
woningen per jaar
verkocht

Diensten en middelen
Onderscheidende en up-to-date website



Volledige ingerichte social media kanalen



Continue SEO website



Blogs 2 keer per week



Automatiseren Facebook



Moving Digital abonnement



Campagne dashboard Facebook



Kennisdeling



Marketing automation voor leadgeneratie



Continue ontwikkeling marketing



Hypotheekbond tool op website



Marketing- en operationele support



Chatten op de website



Telefoondienst 24u per dag



2x per jaar campagne



Inkoopvoordeel

Huisstijl, brochures, advertenties, etalage borden, stationary 

CRM pakket Realworks



Klanttevredenheidsonderzoek (InSocial)



Hosting website



Concurrentie-/marktanalyse



Klantenintranet



Uw lokale bekendheid in combinatie met een sterk merk
Uw makelaardij geniet lokale bekendheid die u kunt versterken met het sterke merk van Garantiemakelaars.
Daarbij behoudt u naamsbekendheid doordat u uw naam gewoon behoudt in combinatie met de naam van
Garantiemakelaars. Bij deelname geniet u exclusiviteit in uw werkgebied deze naam te voeren (met uitzondering
van enkele werkgebieden). U heeft de keuze om direct over te gaan naar de herkenbare groen-gele huisstijl van
Garantiemakelaars of uw eigen huisstijl en logo te behouden binnen het stramien van Garantiemakelaars* zoals
onderstaande voorbeelden weergeven:

* informeer naar de mogelijkheden

Wordt u ook deelnemer aan de succesformule?

>60 Vestigingen

Marktaandeel van
gemiddeld 3%

Neem vrijblijvend contact op met Milco Werkhoven
06 - 437 10 201 of m.werkhoven@garantiemakelaars.nl

www.garantiemakelaars.nl

