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Servicii Imobiliare Complete 
 

 
1. Pachet intermediere vânzare apartamente/spații: 

 
2% + TVA din valoarea fără TVA a imobilului vândut 
 
Pachetul include: 

 
• promovare online pe siteul rbcimobiliare.ro și pe toate siteurile partenere RBC 
• promovare online pe Google, prin Googleads realizată de una din cele mai mari 

companii de online marketing din țară, care are în portfoliu clienți precum: 
Continental și Farmec. 

• vânzare directă către clienții aflați deja în portofoliul RBC 
• promovare outdoor prin bannere sau altele precum: autobuze, stații de autobuze etc. 
• prezentarea la notar la semnarea antecontractului și la contractului final  
• comision 0% pentru cumpărător 
• consultanță oferită clientului cumpărător pentru accesarea unei finanțări prin partenerii 

RBC: Banca Transilvania, ING sau Kiwi Finance. 
• în cazul apartamentelor semifinisate putem să oferim și vouchere de discount de la 

Ambient pentru materialele de finisat 
• întocmirea unei rezervări a apartamentului până se poate programa antecontractul la 

notar la sediul agenției 
• vizionări la imobil de luni până sâmbătă. 

 
 

2. Pachet intermediere închiriere apartamente/spații: 
 

50% + TVA din valoarea finală fără TVA a imobilului închiriat 
 
Pachetul include: 
 

• include punctele mai sus menționate ce sunt aplicabile închirierii. 
• garanție 6 luni, în cazul în care pleacă chiriașul nu se mai percepe comision încă odată 
• redactarea și semnarea contractului de închiriere 
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• deplasarea ulterior semnării contractului la apartament pentru întocmirea procesului 
verbal de predare-primire. 

 
 
 
 

3. Pachet intermediere închiriere apartamente/spații cu management: 
 

50% + TVA din valoarea finală fără TVA a imobilului închiriat  
 
30 euro/lună/apartament. Negociabil pentru mai mult de 5 apartamente. 
 
Pachetul include: 
 

• pachetul include toate punctele menționate la punctul 2 la care se adaugă/modifică 
următoarele: 
• garanție 12 luni, în cazul în care pleacă chiriașul nu se mai percepe comision încă 
odată 
• o vizită lunară la apartament pentru a verifica dacă apartamentul este bine întreținut de 
către locatar 
• crearea de conturi la utilități pentru verificarea lunară și încasarea tuturor utilităților – 
astfel evitând acumularea de restanțe la întreținere și utilități 
• plata anuală a taxelor și impozitelor 
• participarea la ședințele de bloc 
• întocmirea de polițe de asigurare a locuințelor prin brokerii parteneri RBC 
• intervenirea în aceiași zi pentru orice tip de avarie și remedierea acesteia, ulterior fiind 
decontată de către proprietar/locatar în funcție de caz. 
• prezentarea pentru revizii la centrale și alte activități de mentenanță după caz. 
• taxa de management NU se percepe dacă apartamentul nu este închiriat. 
• toate cheltuielile suplimentare sunt achitate de agenție, urmând ca ulterior să fie 
decontate de la proprietar/locatar în funcție de caz. 

 
4. Marketing și consultanță imobiliară: 

 
50 euro/oră + TVA 
 
Pachetul include: 
 

• stabilirea de strategii de marketing și vânzare 
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• crearea grafică de materiale printate – planuri, schițe, prezentări în PDF a proiectului 
ș.a.m.d. 

• input în cea ce privește compartimentări, display, analiză prețuri și finisaje conform 
cererilor de pe piață. 

• crearea unei imagini, slogan și strategie generală în funcție de proiect și clientela țintă 
 
 
 

• crearea și gândirea de materiale promoționale, tematici cromate ș.a.m.d. 
• orice altă activitate ce ține de marketin și vânzări la cererea clientului 

 
5. Social media: 

 
70 euro/săptămână – max. 280 de euro/lună – include buget de promovare pe social 
media plătită. Prețurile sunt fără TVA. 
 
Pachetul include: 
 

• Postări săptămânale pe rețelele de social media ale RBC și ale Dezvoltatorului. 
• Crearea și editarea unui filmuleț lunar ce va fi ulterior publicat pe Youtube cu stadiul 

lucrărilor 
• Transmiterea unui live la două săptămâni de pe șantier cu lucrări și alte informații utile 

pentru clienți 
• 2 postări în Instastory cu proiectul/lună 
• dezvoltarea sau crearea la cerere de pagini de social media pentru proiect. 

 
 
 

o Opțional ca și unealtă de marketing și a crea o deosebire cu adevărat față de 
competiție putem scana și recrea un apartament în 3D, astfel clienții pot viziona 
de la birou sau chiar de acasă apartamentul în cel mai mic detaliu fără a se mai 
deplasa. Linkurile vor fi oferite și accesibile de oriunde. Ba mai mult la sfârșitul 
proiectului putem scana tot blocul 3D, astfel potențialii clienți vor putea observa 
calitatea finisajelor imobilului (garaj, holuri, spații comune) și astfel să își facă o 
idee despre viitoarele proiecte. Preț 4,8 lei/mp sau minim 50 euro dacă nu se 
depășesc 100 de cadre. Prețul variază în funcție de apartament și numărul de 
cadre, dar în medie este de 1euro/mp chiar și la proprietățile mari. Putem oferi 
la cerere referințe pentru astfel de proiecte realizate de RBC Imobiliare. 


