STUDIU DE CAZ
Cum folosește Cosmopolis, cel mai mare ansamblu rezidențial din țară, serviciile de
promovare de pe Imobiliare.ro pentru a deveni cel mai vândut complex imobiliar
din București.

COSMOPOLIS
cel mai mare ansamblu rezidențial din țară
90
ha de teren

Informații generale
Suprafaţa terenului pe care se dezvoltă complexul este de
90 hectare, din care doar 40% este destinat construcţiilor,
iar restul de 60% constă în verdeaţă şi zone pentru
recreere și timp liber: piscine, terenuri de baschet, tenis,
fotbal, locuri de joacă pentru copii, spații verzi, plajă
privată.
Proiectul constă atât în blocuri (apartamente cu 1 - 3
camere) de 3, 4, 6 și 10 etaje, cât și vile individuale sau
duplexuri.

peste 2.000
apartamente și case
4.500
locuitori
peste 260
mil. euro investiți
60
ani de experiență în
construcții

Localizare

Cosmopolis se află situat în partea de N-E a Bucureştiului, pe
Şoseaua de Centură, la 800 m de Autostrada Bucureşti-Ploieşti şi
între cele două poduri Pipera-Tunari şi Andronache-Stefaneştii de
Jos.

Facilităţi

În Cosmopolis, locatarii ansamblului beneficiază de următoarele
facilităţi: grădiniţă, şcoală primară, Carrefour market, farmacie, 9
piscine, transport asigurat, beauty salon, loc de joacă pentru copii,
spălătorie auto, pizzerie, bancomat/atm, plajă pe malul lacului,
terenuri de tenis şi baschet și Cosmopolis Plaza- primul mall din
România construit în cadrul unui complex rezidențial.

Profilul
cumpărătorului

Cumpărătorul se încadrează în media de vârstă de 28-55 de ani. În
mare parte, clienții sunt tineri aflați la prima achiziție rezidențială,
nu au o problemă cu distanța de la proiect până în centrul
Capitalei, lucrează sau sunt avantajați de proximitatea ieșirilor
rapide spre restul țării. Nu în ultimul rând sunt persoane active,
atrase de facilitățile complexului precum: piscinele, locurile de
joacă sau terenurile sportive.

Despre
dezvoltator

Dezvoltatorul complexului Cosmopolis, Opus Land Development,
este parte a unui grup de companii deținut de familia Buyukhanli
din Turcia, unul dintre cei mai vechi și experimentați dezvoltatori
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imobiliari din Turcia. Grupul de companii a construit până în
prezent proiecte incluzând mii de apartamente sau camere de
hotel, la nivel internațional.
Promovarea și
vânzarea

Complexul Cosmopolis a pornit la drum cu o echipă de vânzări
externă, asigurată de Coldwell Banker Affiliates, o companie
americană recunoscută pe plan internațional. Aceasta a intrat pe
piața din România în 2007 iar între-timp a devenit cea mai mare
agenție imobiliară din țară.

PREMII
Acordate în cadrul galelor anuale organizate de SEE Real Estate Awards.
Cosmopolis

• Residential Development of the Year - 2015, 2016
• Best Residential Development in CEE-2016 - Cel
mai bun ansamblu din Europa Centrală și de Est

Opus land Development

• Residential Developer of the Year - 2015, 2016

Coldwell Banker

• Residential Sales Team of the Year - 2015
• Agenția imobiliară a anului pe rezidențial - 2014,
2015, 2016
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STRATEGIA DE PROMOVARE
Fiind vorba despre cel mai mare complex rezidențial
din țară, 2.000 de apartamente și case, vizibilitatea
continuă și poziționarea premium în mintea
potențialilor clienți au fost principalele obiective de la
care s-a pornit în stabilirea campaniilor de promovare.

Strategia de comunicare:
Prezență continuă în toate
secțiunilor cheie de pe
Imobiliare.ro.

Mixul de promovare Cosmopolis

Obiectiv: Branding
Bannere
prezența continuă a unui mix de bannere
de diferite dimensiuni, mai ales în pozițiile
vizibile și pe mobil sau tabletă, targetate pe
vizitatorii interesați de zona în care este
amplasat proiectul.
Advertoriale
acestea completează perfect campaniile de
PR ale Cosmopolis, ajutând la răspândirea
informațiilor noi despre proiect. Cosmopolis
a folosit cu fiecare ocazie potrivită acest tip
de articol pentru a comunica cu vizitatorii
Imobiliare.ro

Obiectiv: Generare de leaduri
Campaniile de newslettere
asigură contactul cu potențialii
cumpărători, cel puțin o dată pe lună,
reamintindu-le constant de toate
facilitățile premium din Cosmopolis.
Promoția săptămânii
este unealta perfectă pentru a
impulsiona vânzările, mai ales în lunile în
care interesul pentru imobiliare este mai
scăzut.
Anunțuri în portal
TOP Listing, TOP Listing S,
POLE Position.
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UNELTE DE PROMOVARE
Cosmopolis a beneficiat tot timpul de campanii complexe
de promovare, fiind primul proiect care testa cele mai noi
servicii de promovare în portal. Deschiderea către
inovație și adaptarea rapidă la noile tehnologii

Cosmopolis a mizat pe o
promovare premium în
portal, în concordanță cu

implementate pe Imobiliare.ro le-a adus o poziționare

imaginea fizică a

premium în piață. Cosmopolis a mizat pe o promovare

ansamblului.

exclusivistă pe Imobiliare.ro, în concordanță cu imaginea
fizică a ansamblului.

Pagină dedicată de prezentare
Această secțiune scoate în evidență atuurile ansamblului Cosmopolis:
∎ pozele la rezoluție înaltă redau, într-un
mod fidel realității, toate elementele și
beneficiile ansamblului;
∎ butonul de apelare telefonică direct din
pagina de mobil face comunicarea cu
dezvoltatorul foarte la îndemână;
∎ localizarea ansamblului pe o hartă mare
și interactivă cu toate punctele de interes
integrate (stații de transport, școli, grădinițe,
centre comerciale, puncte culturale) ajută
potențialul client să-și facă imediat traseul
spre propriile lui puncte de interes;
∎ prezența anunțurilor cu ofertele
disponibile direct în pagină ajută potențialul
client să ia rapid o decizie legată de tipul de
proprietate care i se potrivește;
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Bannere
Cosmopolis profită de gama largă de opțiuni de afișare și optează pentru campanii de
bannere bine targetate.
∎ Bannere clasice: 200x600px, 300x250px, 700x300
Targetul îl reprezintă vizitatorii interesați de
zona în care este amplasat ansamblul.
Afișare: listele cu anunțuri, paginile cu detaliile
anunțurilor, pagina cu lista ansamblurilor
rezidențiale, newsletterul săptămânal
Imobiliare.ro, HomePage-ul Imobiliare.ro.
Vizibilitate: desktop, tabletă și mobil (în
funcție de tipul bannerului ales)
∎ Branding de secțiune: 300x600px, 640x100px, 600x1200px, 1456x180px
Punctul forte al acestui tip de promovare este faptul că bannerul se adaptează și
pentru navigarea siteului pe mobil sau tabletă, astfel, Cosmopolis este vizibil tuturor
userilor targetati, indiferent de device-ul folosit. Tragetarea în acest caz este mai largă,
limitându-se doar la oraș, ansamblul beneficiind de o vizibilitate mai mare.
Afișare: primul banner în lista cu anunțuri
Vizibilitate: desktop, tabletă și mobil
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∎ Branding special: 1920x438px
Poziția premium al acestui spațiu de promovare ajută proiectul Cosmopolis să se
impună pe piața ansamblurilor rezidențiale din București. Practic, vizitatorul
Imobiliare.ro interesat de oferta completă de proiecte noi din oraș va consulta pagina
Ansambluri Rezidențiale. Aici, acesta este întâmpinat de o imagine atrăgătoare,
reprezentativă pentru Cosmopolis, astfel, realizându-se o primă impresie cu impact!
Afișare: pagina Ansambluri Rezidențiale
Vizibilitate: desktop, tabletă și mobil
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∎ Promoția săptămânii: 643x250px
Promoțiile regulate sunt punctele forte ale unei campanii de vânzări. Ofertele bine
gândite, împreună cu imagini de impact au ajutat ansamblul Cosmopolis să profite din
plin de poziția premium a acestui banner din Home Page-ul Imobiliare.ro.
Afișare: Home Page Imobiliare.ro
Vizibilitate: desktop, tabletă și mobil

∎ Ansambluri de top
Prin intermediul acestei unelte, proiectele rezidențiale sunt organizate pe dezvoltatori
sau agenții cu reprezentare exclusivă pentru anumite proiecte rezidențiale, aducând
beneficii pentru toate părțile implicate:
Beneficiul Coldwell Banker – își poate prezenta succint portofoliul de proiecte
rezidențiale, comunicând o poziție puternică pe piața apartamentelor noi.
Beneficiul Cosmopolis – este asociat cu o agenție de încredere care are o experiență
de 9 ani pe piața imobiliară autohtonă;
Afișare: pagina Ansambluri Rezidențiale
Vizibilitate: desktop, tabletă și mobil
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Advertoriale
Articolele advertoriale se bucură de interesul vizitatorilor Imobiliare.ro pentru știrile
din piața imobiliară, inclusiv noutățile legate de stadiile proiectelor inovative, precum
Cosmopolis și facilitățile premium disponibile. Din 2009 până în prezent, Cosmopolis a
ținut vizitatorii Imobiliare.ro la curent cu toate stadiile de construcție a ansamblului și
mai ales cu fiecare facilitate nouă pusă la dispoziția locuitorilor: piscine, spații verzi,
transport asigurat până în oraș etc. - ultima comunicare fiind despre mallul deschis în
complex.
Afișare: blogul de știri Imobiliare.ro, newsletterul săptămânal trimis vizitatorilor
interesați de o achiziție imobiliară în București, preluare pe pagina de Facebook a
Imobiliare.ro, care are peste 65.000 de fani.
Vizibilitate: desktop, tabletă și mobil
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Promovare prin anunțuri
∎ TOP Listing
Aceste anunțuri sunt afișate aleatoriu, deasupra anunțurilor simple din portal. În
funcție de pachetul de promovare, lunar, Cosmopolis a beneficiat de un număr între 10
și 30 de anunțuri TOP Listing.
∎ Pole Position
Aceste anunțuri au o poziție premium, fiind tot timpul primele afișate în paginile cu
oferte, asigurând o vizibilitate maximă.
∎ TOP Listing S
Acest tip de anunț se va afişa prioritar în lista de rezultate, în faţa anunţurilor TOP
Listing şi în concurenţă doar cu alte anunţuri TOP Listing S.

Newsletter dedicat
Cosmopolis a preferat să acompanieze ofertele speciale din promoția săptămânii cu
newslettere în care au prezentat detaliile ofertelor. Newsletterele sunt trimise direct
vizitatorilor interesați de achiziția unei proprietăți imobiliare în București sau
împrejurimi. Astfel, informația completă ajunge la publicul interesat.

10

UN GÂND DE FINAL
„Profesionalism, dinamism, eficiență. Acestea sunt doar o mică parte dintre caracteristicile
imobiliare.ro. Suntem încântați de parteneriatul pe care îl avem încă din 2009.”
Gabriel Voicu, Coldwell Banker, București

CONTACT
Contactează un consultant Imobiliare.ro pentru a-ți începe propria experiență de
succes în imobiliare!
+40.748.882.864 | ansambluri@imobiliare.ro
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