TISKOVÁ ZPRÁVA

e-Setkání - nová služba pro asistovaný výběr
nemovitosti z bezpečí domova.
Praha, 23. března 2020
FINEP přichází s novou klientskou online aplikací e-Setkání, představující bezpečnou
alternativu k osobnímu setkání s obchodníkem při výběru nemovitosti.
Služba e-Setkání je plnohodnotná alternativa klasického setkání v klientském centru
developera. Vytváří anonymní sdílené webové prostředí, ve kterém obchodník klienta
provádí na webu a dalších materiálech. Oba současně po telefonu diskutují nad detaily.
FINEP vyvinul aplikaci e-Setkání tak, aby fungovala v běžném webovém prohlížeči, což
znamená bez potřeby jakékoliv instalace do počítače nebo tabletu zákazníka.
Obchodování na nemovitostním trhu patří v kontextu jiných oborů mezi velice konzervativní.
„Každý rok se setkáme s tisíci lidí, vybírajících bydlení. Známe dobře jejich potřeby. Díky
tomu víme, že nemovitosti nikdy není možné prodávat jako zboží v eshopu, bez osobního
kontaktu, diskuse a odborných rad. Každý klient má svůj příběh a každý vyžaduje
individuální řešení, které dokážeme nyní řešit i prostřednictvím nové služby e-Setkání,“ říká
David J. Wodinský marketingový a obchodní ředitel společnosti FINEP.
Jak probíhá e-Setkání? V jednoduchých třech krocích.
První krok: Klient si požádá o e-Setkání (skrze odkaz na webu www.finep.cz)
Druhý krok: obchodník si s klientem sjedná vhodný termín e-Setkání
Krok třetí: v daném termínu se obchodník s klientem po telefonu a prostřednictvím sdílené
aplikace spojí a společně odprezentuje a předá veškeré informace k nemovitosti a společně
vyberou nové bydlení
Více informací o novince e-Setkání najdete na webu https://www.finep.cz/cs/e-setkani

KONTAKTY:
Mgr. David Jirušek
PR manažer a tiskový mluvčí
mobil: +420 601 375 542
e-mail: david.jirusek@finep.cz
V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:
David Jirušek, +420 601 375 542, e-mail: david.jirusek@f inep.cz
Zdeněk Soudný, +420 731 431 998, e-mail: zdenek.soudny@benesgroup.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA
FINEP se specializuje na výstavbu rezidenčních bytových projektů a velkých administrativních center. Při
realizaci projektů klade důraz na nadstandardní servis a spokojenost klientů. Klíčová je lokalita, originální
architektura, kvalitní provedení stavby a plnohodnotná občanská vybavenost. K dnešnímu dni společnost
FINEP postavila přes 13 000 nových bytů v několika desítkách úspěšných projektů. Mezi administrativní
komplexy společnosti FINEP patří například projekt City West v pražských Stodůlkách, poskytující zázemí pro
Komerční banku, Siemens, Vodaf one, Hyundai, Nixdorf , CGI a mnoho dalších.
FINEP je ryze česká společnost, jež si za dobu své existence, od roku 1995, vybudovala na českém trhu velmi
silnou pozici. V roce 2006 rozšířil FINEP svou působnost za hranice České republiky, na Slovensko , od roku 2013
realizuje projekt také v Mongolsku. Produktové portf olio je doplněno nabídkou f inančních služeb a vybavení
domácností. FINEP stál u renesance nové družstevní výstavby v České republice.
FINEP patří do skupiny FINEP HOLDING, která je, se základním jměním 4 miliardy korun, největší českou
developerskou skupinou v České republice. Více inf ormací na www.f inep.cz

