


«WOWBOX ДЛЯ СУЧАСНОГО РІЕЛТОРА»
Правда в тому, що сьогодні, перш ніж, ваші клієнти прийдуть огдянути об'єкт, 
більшість з них, зроблять наступне: 

переглянуть  фото вашого об'єкту, 

обов'язково звернуть увагу на ваші особисті фото у соціальних мережах.

І до того, як вони переступлять поріг свого майбутнього житла,
у професійного ріелтора, буде лише один шанс, скласти максимально позитивне 

перше враження, через якісні фотографії, через передпродажну підготовку

об'єкту і звичайно через свій особистий стиль та імідж. 

Саме тому, цей майстер-клас, складається з цих важливих 3-х блоків:

HOME-STAIGING – FOTO-STAIGING – RIELTOR STYLE STAIGING

ТЕМА:



«WOWBOX ДЛЯ СУЧАСНОГО РІЕЛТОРА»

HOME-STAIGING

Абсолютна більшість товару 

потребує гарної упаковки, 

якщо продавець хоче 

продати:) Нерухомість, 

найдорожчий товар на ринку, 

тим більше її потребує… 

Ті, хто знає і використовує 

знання з home-staiging

завжди будуть в виграші…

HOME-STAIGING – FOTO-STAIGING – RIELTOR STYLE STAIGING

FOTO-STAIGING

Сьогодні фотографія в 

роботі ріелтора, це 

невід'ємна складова.

Ті, хто знають, як 

зробити якісні фото 

об'єкта і свої власні, 

завжди продадуть 

більше і швидше…

RIELTOR STYLE STAIGING

«Зустрічають по одягу…»

Професійний продавець 

нерухомості, знає, що його 

власний стиль і 

імідж допомагає йому 
продавати. 



PRO МЕНЕ





«Хочу сказати: «Велике дякую» за гарно представлену тему, 

щодо підготовки квартири до продажу. 

Те, що я зрозуміла для себе: «Хочеш продати квартиру, щось 
зроби для неї, хочеш досягнути цілі, щось зроби для неї. Зроби 

крок на зустріч своєму результату. 

І не так багато треба для прибирання квартири, для того, щоб 

повісити нові штори, для фарбування якогось радіатора. 

І це не важко… І в цей процес, можна залучати власників.

Для цього не треба якісь глобальні затрати.»

Каріна Бахолдіна, агенція нерухомості «Вільний простір», 

м. Дніпро



«Можу вважати вже себе невеличким 

експертом з 

home-staiging, так як цю прекрасну 

лекцію, прослухала вже 4-ри рази…

Приїду додому, займусь 

дехламізацією, не продаючи квартиру, 

просто для себе…»

Міла Курбатова, івент-менеджер 

інтернет-портала DOM.RIA



«Для мене важливо,те, що я зрозуміла, 

що повинна бути «ізюмика», коли 

покупець зайшов в квартиру. Величезне 

дякую!»

Світлана Чеботова, агенція нерухомості 

«Національне Ріелторське Бюро»

м. Одеса





OLGA GARKUSHA
Профессиональный портретный фотограф с 

2012 года

Автор успешных фотопроектов

100+ фотосъемок в год

Любимый жанр фотографии - портрет

Провожу рекламные съемки для заграничных компаний

-Какая аудитория твоей фотографии в соц. сетях?

-Как «вкусно» сфотографировать интерьер без проф. 

фотографа?

-Позировать, нужно или не обязательно?

-5 must have мужской и женской продающей фотографии



Katherine Korotchenko
персональний стиліст, представник 

італійської школи стилю

Спикер на Real Fest 2018 «Сила первого впечатления»

150+ реальных клиентов

10+ мастер классов по имиджу и стилю

-Сила первого впечатления. Как выглядит успешный риелтор?

-Имидж. Что это и для чего он нужен риелтору?

-Психология имиджа 

-Форма одежды для разных ситуаций.

-Достижение целей посредством имиджа.

клиенты/партнеры
ВСЕ КОНФЕДЕНЦИАНО



Katherine Korotchenko

Helen Kolodnitska


