
UN PROIECT SPECIAL CREAT DE DOMINA IMOBILIARE, PE BAZA EXPERIENȚEI

DEPĂȘIRII CU SUCCES A CELOR MAI DIFICILE MOMENTE DIN ULTIMII 12 ANI

GHIDUL INVESTIȚIILOR
IMOBILIARE

ÎN PERIOADE DIFICILE 



DE CE AM CREAT
UN GHID?

Domina Imobiliare este cel

mai important jucător al

pieței tranzacți i lor de profi l

din județul Gorj ,  cu sute de

oferte active constant în

portofoliu și  cu cea mai

mare echipă de

consultanți .

CONSTRU IM
ÎMPREUNĂ

IDEI

STRATEGII

OPORTUNITĂȚI

Prin experiența mii lor de

tranzacți i  efectuate cu

succes, Domina Imobil iare

este punctul de întâlnire al

nevoilor din industri i le

creative, de producție și  de

servici i ,  așadar putem

construi scenari i ,  oportunități

și  idei valoroase prin datele

reale pe care le avem din

piață.  
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TIPURI DE TRANZACȚII
INTERMEDIATE

APARTAMENTE
GARSONIERE
CASE/VILE
SPAȚII COMERCIALE
SPAȚII DE BIROURI
TERENURI

Ne ocupăm cu vânzarea, cumpărarea sau închirierea de:
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ÎN CAZUL AGENȚIEI DOMINA IMOBILIARE, FIECARE CLIENT CARE ÎNCEPE

COLABORAREA CU NOI BENEFICIAZĂ DE UN AVANTAJ, ÎN FUNCȚIE DE

TIPUL DE TRANZACȚIE EFECTUAT. 



CLIENȚII NOȘTRI REPREZINTĂ CELE
MAI IMPORTANTE DOMENII DE
ACTIVITATE

=> Ceea ce înseamnă că echipa noastră de consultanți se află

în prima linie a informării corecte cu privire la oportunitățile

din piață. 



 LA OPORTUNITATE

d e   l a  T E A M Ă

A J U T Ă M  C L I E N Ț I I  Ș I  P A R T E N E R I I
S Ă  I A  C E L E  M A I  B U N E  D E C I Z I I !

pentru Vânzători

pentru Cumpărători

pentru Dezvoltatori



OPORTUNITĂȚI REALE ÎN 
REAL ESTATE

Evaluează cât de urgent este să vinzi o proprietate într-o perioadă

imprevizibilă.

Analizează ofertele din piață, similare cu oferta ta. 

Discută în permanență cu echipa de consultanți imobiliari care dețin în

portofoliu proprietatea ta. Iar dacă încă nu ai decis să tranzacționezi printr-o

agenție specializată, ia în calcul că aceasta este prima investiție importantă

pe care trebuie să o faci în acest moment. 

În cazul în care vânzarea trebuie să se întâmple repede, asigură-te că oferta

ta beneficiază de maximul de promovare și de expunere necesare pentru a

ajunge la un număr cât mai mare de potențiali clienți.

Atunci când vinzi o proprietate în perioade dificile din punct de vedere

economic, nu uita că nu este momentul să reduci bugetele de promovare. 

Analizează corect alături de agenția imobiliară scenariile scăderii de preț

versus păstrarea ofertei inițiale. 

Analizează profilul clientului ideal (putere de cumpărare, nevoie,

oportunități complementare). 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

"Privește fluctuațiile pieței ca
pe un prieten mai degrabă
decât ca pe un dușman; profită
de nebunie, mai degrabă
decât să participi la ea." – 
 Warren Buffet

Sfaturi pentru Vânzători
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Conform celui mai recent
studiu Colliers

International, aproximativ
59% dintre proprietarii

de clădiri de birouri cred
că acestea se vor

menţine relativ stabile.

Dacă ai o casă sau un teren, fructifică dorința
românilor de a se bucura de propria curte. 

8. În funcție de planurile pe termen mediu și lung, ia în calcul varianta schimburilor. 

Poate ai în plan o extindere a afacerii, achiziția unui
apartament în alt oraș sau identificarea unor investiții
pe nișe noi, iar casa ta s-ar potrivi de minune unui alt
vânzător. 



Sfaturi pentru Cumpărători
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"Imobilele nu pot fi pierdute
sau furate, nici nu pot fi luate
cu sine. Achizitionate cu bun

simț, plătite integral și
gestionate cu grija rezonabilă,

reprezintă cea mai sigură
investiție din lume." – Franklin

D. Roosevelt
Definește scopul concret al achiziției (nevoie - locuință, business, 

 investiție pentru venituri pasive).

În funcție de acesta,  stabilește tipul investiției: achitare cash,  finanțare

prin credit bancar sau mixul dintre cele două.

Identifică un top al primelor 5 proprietăți care se potrivesc nevoii tale.

Pornește căutarea de pe www.domina.ro pentru ofertele din județul Gorj.

Creionează o formulă de calcul al oportunității pentru punctele 1 și 2. 

Alege să  discuți cu un consultant imobiliar, pentru a-i prezenta toate

punctele de mai sus și concluziile aferente, iar împreună redefiniți topul

celor 5 oferte. 

Nu uita să creionezi o perioadă de timp orientativă în care nevoia de

achiziție capătă un termen. Atunci când piața imobiliară trece prin

transformări, sezonalitatea scăderilor sau creșterilor de preț se schimbă,

iar obiceiurile de consum capătă noi valori. Așadar, dacă nevoia este una

urgentă sau are un termen clar, discută acest aspect cu specialistul în

Real Estate.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

CÂND ESTE SIGUR SĂ ACHIZIȚIONEZ O PROPRIETATE?
În domeniul imobiliar, doar raportul dintre nevoie, negociere și strategie poate duce
către răspunsul corect. 
 

De exemplu, dacă ai în plan achiziționarea unui teren pentru un
depozit farmaceutic, aceasta fiind o nișă extrem de valoroasă în
orice perioadă, atunci putem vorbi despre oportunitate constantă.

ALTFEL:

Cu o experiență de peste 12 ani în imobiliare, echipa Domina este
cea mai bună resursă de idei, cifre și trenduri ale pieței. 



Conform Real Estate Magazine, atunci când vine
vorba de investiții, imobiliarele reprezintă una dintre
cele mai populare și poate cea mai la îndemână
alegere pentru românii care vor să-și direcționeze o
parte din capital în plasamente cât mai sigure. 
 
Specialiștii consideră că investițiile imobiliare au un
risc investițional mediu spre scăzut, atunci când
sunt privite ca investiții pe termen lung și foarte
lung, în timp ce, dacă sunt abordate în scop
speculativ, ele pot deveni extrem de riscante.
Percepția riscului diferă, însă, de la investitor la
investitor.

Regimul de lucru de acasă și
apariția unor noi industrii
creative pot ajuta
dezvoltatorii să își
îndeplinească obiectivele
pentru anul 2020

Pentru acest an, analiștii imobiliari se așteaptă la
interes crescut al investitorilor pentru active
imobiliare din Europa Centrală și de Est (CEE).
Însă, piața imobiliară este expusă la riscurile
economice generate de coronavirus.

DOZA DE OPTIMISM A
LUNILOR DE PRIMĂVARĂ
DIN ANUL 2020

MILIOANE DE ROMÂNI AU LUCRAT DE
ACASĂ ÎN LUNILE MARTIE ȘI APRILIE

Idei pentru Dezvoltatori
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Segmentul achizițiilor din categoria Home&Deco a
fost în creștere, pentru a asigura confortul de care
angajații din mediile private, în special, aveau nevoie,
pentru a putea munci. 

 Astfel, oamenii și-au orientat bugete
semnificative pentru a investi în locuințele
lor, iar mulți dintre cei ce locuiesc în blocuri
se arată interesați de beneficiile spațiilor
permisive și de aerul curat pe care îl oferă o
casă.



„Cumpărați pe

margine și așteptați.

Cumpărați teren

lângă un oraș în

creștere! Cumpărați

proprietăți

imobiliare atunci

când alte persoane

vor să vândă. Țineți

ce cumpărați! ” –

 John Jacob Astor,

investitor american

Informații și trenduri validate ale industriei Real Estate

Conform publicației Bursa, anul

2020 va înregistra un nou record al

livrărilor de spaţii moderne

industriale, de birouri şi de retail, în

condiţiile în care dezvoltatorii au

anunţat proiecte de peste 1,2

milioane metri pătraţi, potrivit celui

mai recent "Bucharest City Report"

publicat de JLL. 

 

Motorul pieţei de dezvoltare va fi şi

în acest an segmentul logistic şi

industrial, unde proiectele care ar

urma să fie finalizate se ridică la

peste 830.000 metri pătraţi,

respectiv 68% din total. Astfel,

stocul va depăşi un nou prag

psihologic, de 5 milioane de metri

pătraţi, ajungând la 5,29 milioane de

metri pătraţi. În 2019, dezvoltatorii au

livrat 650.000 mp de spaţii

industriale şi logistice moderne, la

nivel naţional. Astfel, la sfârşitul

anului trecut, stocul industrial

modern de la noi a ajuns la peste

4,46 milioane metri pătraţi.
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Pentru 2020 este aşteptată

finalizarea a cel puţin 180.000

metri pătraţi spaţii de retail

moderne, din care 12,4% în

Bucureşti. Stocul va ajunge la 3,56

milioane de metri pătraţi la nivel

naţional, dacă toate proiectele

anunţate vor fi finalizate.



Perioadele economice dificile ajută cele mai
multe industrii să se așeze, să regândească
strategii noi și să se repoziționeze. Oamenii
aleg cu grijă, iau decizii informați și
reconstruiesc piramida nevoilor, optând
pentru un plus de confort și de bunăstare, așa
cum este ea dictată de contextul actual. 
 
Din perspectiva tranzacțiilor imobiliare,
această perioadă trebuie depășită în echipă
cu specialiștii în domeniu. Rolul lor este acela
de a pune la dispoziție toate învățămintele
culese peste ani, pentru ca tranzacțiile să se
întâmple în mod ideal pentru toate părțile
implicate, precum și pentru parteneri indirecți
(economie locală, instituții bancare etc.). 

Concluzii

12
ANI

experiență

6
MAȘINI

flota auto

Mii
DE CLIENȚI

fericiți
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Contact rapid:
0737 800 000

contact@domina.ro


