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İstanbul, Kocaeli(İzmit), Kocaeli(Gebze), Trabzon ve 

Samsun’da birer ofisin yanısıra görüşmeleri devam eden

Bursa, Sakarya ile yurtdışında Almanya, Suudi Arabistan

çözüm ortaklarıyla 20 yıldan bu yana gayrimenkul

sektöründe hizmet vermektedir. Realty Grup Gayrimenkul

Ltd. şirketinin bir markası olan firmamız kurumsal

yaklaşımlar sunarak siz değerli müşterilerimize hizmet

vermektedir.

Biz kimiz?
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Biz kimiz?

Kural 
Emlak
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20 yıldan fazla tecrübemiz, 

kurumsallığımız ve profesyonel 

çözümlerimiz.

En büyük farkımız
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Yeni nesil gayrimenkul satış dünyasının dijital medya ile 

birleştiği platformdur.

Takasal.com nedir?
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Takasal’da süreç nasıl 

işler?
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Ücretsiz ilan ekle.
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İlanın 

yayınlanmaya 

başlasın.
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Takasal doğru 

müşteriye 

pazarlasın.
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Satış işlemi: İşte bu 

kadar hızlı ve 

kolay!
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Merhaba Görselleme Satış

Değerlendirme

01 Müşteri Görüşmeleri

02 Satış İşlemi

01 İlanınızı ücretsiz eklersiniz

Takasal burada devreye girer

Müşteri İlişkileri

Sunum

Pazarlama



12Takasal.com 10/02/2018

Sizi uğraştırmadan kısa sürede direk satışa 

yönlendiriyoruz. Hiçbir işlem ile uğraşmadan 

ve ilanı yayınlamak için ücret ödemeden 

ilanınızı satıyorsunuz.

İlanını kısa sürede satmanın yolu
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Sistem özellikleri
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İnternetin olduğu her platformda 

platformun tüm fonksiyonel özellikleri 

kullanılan platforma uygun kullanılacaktır.

Tüm platformlara uyumlu



15Takasal.com 10/02/2018

Diğer ilan sitelerinden farkımız ilanınızı 

kullanıcılara daha iyi sunuyoruz. Emlak 

endeksi ile doğru fiyat belirleme, 

profesyonel çekim ile odaklanmış net 

görsel ve dijital medya pazarlama ile 

doğru odaklı müşterilere ulaşıyoruz.

Araştırıyoruz
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Emlak endeksi
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Demografik veriler
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Sosyal veriler
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Sunduğumuz çözümler
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Bünyemizde yer alan bilişim ekibi ile dijital 

çözümler sunuyoruz.

01 İlan görsel çekimi

02 Video tanıtım

03 Nüfus, emlak endeksi, sosyal veriler

04 Dijital medya pazarlama

05 Reklam

Dijital medya çözümleri
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Gelişmiş arama özelliği ve alt yapısı ile 

takasal.com’da aradığın ilana daha kolay 

ulaşabilirsiniz veya takasal istediğiniz ilan 

için size ulaşabilir.

Aradığın ilan seni bulsun
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İlanınızı acil satmak mı istiyorsunuz? Burada 

takasal finansör devreye girmektedir. Kendi 

bünyemizde oluşturulan konsorsiyum ile ilanınız 

değerlendirilir ve size teklif sunularak, geri 

dönüşünüz beklenir. Kabul etmeniz dahilinde 

anlaşma imzalanır.

Finansör nedir?

Katar
BAE

Türkiye Fas Fransa
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Lansmanı gerçekleşen büyük projeler için özel 

çözümler ile projenize katma değer katıyoruz. Satışı 

hızlandırıyoruz.

Gökte aradığınızı yerde bulun
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Kısa süreli satış odaklı çalışma ile her 

daim %100 mutlu müşteriler.

Sonuç olarak


