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Постійний цільовий трафік у вигляді заявок
та банерів

Наявність торгової марки та впізнаваність
по всій Україні

ТОП-позиції у Google

Комерційна та житлова
нерухомість, новобудови

пригін авто зі США та Європи



Охоплюємо ринок
нерухомості
3 країн (Україна,
Польща, Казахстан)

Ми є одним з провідних маркетплейс з комерційної та житлової нерухомості,
авто ринку та новинами в Україні:

На наших порталах можна легко купити авто, знайти все, що потрібно у сфері
комерційної та житлової нерухомості для будь-якого бізнесу.

Ми щодня ростемо та розвиваємося
і, поєднавши наші зусилля, ми зробимо
це набагато швидше!

Працюємо на ринку
більше 3 років

Про нас

400 заявок на місяць, у 2022 році планується понад 1000 заявок на місяць
Відвідуваність порталу – 2000 відвідувачів на добу
Завжди безкоштовне розміщення оголошень у кожний розділ сайту

Зібрано повну
перевірену базу
Бізнес центрів
(понад 1200),
Торгових центрів,
(більше 600),
Новобудів,
(понад 3000),
Автосалонів
(понад 2000)



Зростання кількості
поданих оголошень

на порталі
(понад 800 на місяць)

Топ позиції
в Google

Про франшизу

Окупність бізнесу
від 2-4 місяців

Зареєстрований
торговельний знак

Допоможемо знайти
та навчити

співробітників

Навчання
та надання

кураторства

Можливість
продавати Ваші

додаткові послуги
(будівництво / юристи)

/ бухгалтерія і т.д. )

Постійна
консультація

у телефонному
режимі на весь
період роботи

CRM з можливістю
додавання будь-якого

функціоналу

Стабільне зростання
відвідуваності

порталу



від

Термін повернення інвестицій

Якщо офіс відкривається з «0»

Паушальний внесок

від від

від від

4000

5 2

5

Ми прорахуємо всі витрати на відкриття заздалегідь,
ми не маємо непередбачених витрат.

Витрати відкриття

Тільки знаю наперед витрати
можна передбачити прибуток!

Для чинного офісу

Роялті

Канікули



від

Ви отримуєте

від

Маючи досвід, широку клієнтську
базу, якісний портал -
ми впевнені у завтрашньому дні!

Дохід

Чек з оренди

Кількість угод

Чек з продажу



Продаж Ваших додаткових послуг
Будівництво / юристи / бухгалтерія / перевезення та ін.

Брокерські послуги з входу до Торгового Центру
У наших планах ще дуже багато роботи,
яку ми можемо продовжити вже разом із Вами!

Оренда / продаж офісів
магазинів, квартир, пригін авто

Перелік послуг, які ми надаємо на ринку
нерухомості дуже великий, але ми не зупиняємось

на досягнутому.

Стріт-рітейл модель роботи агентства нерухомості

На чому заробляє
франчайзі?

Бізнес центри та Торгові центри
Ви можете розміщувати до 10 БЦ / ТЦ під свій обліковий запис

У Вас буде 2 банери під лендинг новобудови
Унікальний бізнес-трафік для продажу квартир



Отримувати заявки на ріелторські послуги
від господарів та клієнтів

Спеціальна форма захоплення

Можливість продавати банери
для новобудов

Ви отримуєте 30% під час продажу банера

Управління комерційною
нерухомістю (БЦ/ТЦ)

Постійний заробіток від 10% від оренди щомісяця.

Вам надходять заявки щодо розподілу
ніші та міста

Контакти є у футері сайту та розділу контакти

Для того щоб наочно продемонструвати як побудована
наша робота, ми привели деякі ваші можливості.

Ви бачитимете заявки по всіх розділах
у своєму місті

Можливість запропонувати альтернативні варіанти

Можливості
та отримання доходу



Надаємо CRM
Навчання
Доступ до сайту
Банери
Шаблони договорів
Консультування
Банер на порталі новин
Особистий коучер вашої команди
від регіонального менеджера

Усі послуги стартового пакету
Доводимо до 2 угод з оренди
або 1 з продажу від 1 місяця роботи
Ми знаходимо для Вас об'єкт
Ми Вас рекламуємо
Жива консультація з чинним
ріелтором у Вашому місті
Ріелтор супроводжує Вас
під час показу
Контроль підписання договору
та отримання комісійних

3

5

Пакети франшизи
Ми продумали 2 варіанти франшизи, які задовольнять

саме Вас! Ми завжди відкриті до пропозицій.

Вкладені гроші йдуть виключно
на розвиток продукту та СЕО просування порталу!

Стартовий пакет

Пакет «Під ключ»



Вихід із франшизи без санкцій

SEO просування будь-яких Ваших додаткових послуг

Швидкий старт! 30 днів!

Для невеликих міст повний ексклюзив
лише 1 представник

Для міст мільйонників 2 представники

Особливості
договору

Ви можете ознайомитись з нашим договором
в будь-який зручний для Вас час!

Договір на 3 роки з пріоритетною пролонгацією

Можливість продати Вашу діючу франшизу



Авто зі США

Пригін та перевірка авто

Бізнесмени

З іншої галузі. Розширюють
сферу своєї діяльності

Будь-який бажаючий

Для підприємців-початківців
стартувати свій бізнес

можна вже на 2-3 місяці

Надаючи величезну кількість послуг, ми співпрацюємо
як із новачками, так і з професіоналами.

Готові стати власниками
бізнесу за допомогою надійного

партнера

Ріелтори

Хто наші партнери?

Наші послуги допоможуть Вам розвиватись
та збільшити Ваш прибуток!



Постійне
доопрацювання
франшизи

Постійний трафік

Зростання кількості
лідів

Впізнаваність
маркетплейсу
по всій Україні

Поєднуючи зусилля ми стаємо сильнішими!

У чому цінність
франшизи?

Наша компанія – надійний партнер для Вашого розвитку

Постійний розвиток
франшизи на нові
міста та країни

Ви завжди у команді

Мінімальна плата
за вхід та роялті

Високий чек

Велике вливання коштів
та зусиль на бренд та просування



У ТОП Google обійти
OLX та Дім.ріа

Мобільний
додаток

Власний парсер
з пошуку господарів об'єктів

Нова CRM
з мобільною версією

Наші плани

Розвиток – наш основний орієнтир у роботі!

Представляємо мерч
брендування виробу

для клієнтів

(блокнот / ручки / вивіски / футболки
поло за бажанням франчайзера)

Брендбук, буклети,
роздаткові матеріали,

брошури
про презентацію порталу



В'ячеслав Рекечинський
| Нерухомість

Звертайтеся будь-яким зручним для Вас способом

Регіональний представник
завжди у вашому місті!

Готові особисто зустрітися в будь-який зручний для Вас час та місце
для проведення презентації та обговорення договору!

autoin.com.ua / ukrin.in.ua

Контакти



₴100
Промокод: Ukraine

Пройдіть реєстрацію
вже зараз та отримайте бонусні

кошти для просування!

Житлова
нерухомість

Новини в Україні Авто ринок

Комерційна
нерухомість


