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RODINNÉ
DOMY
Službou Rodinné domy získáte informace o individuálních stavebnících rodinných domů, v období přípravy
nebo realizace stavby.

Počet informací poskytnutých touto službou v roce 2011: 2 186
Počet nově zjištěných stavebníků v roce 2011: 1 147

Pozn.: Informace jsou poskytovány v různých fázích realizace stavby (z toho důvodu je údaj o celkovém počtu informací vyšší
než počet nově zjištěných stavebníků).

POPIS SLUŽBY RODINNÉ DOMY:
•
•

•
•

Obdržíte informace týkající se staveb či zásadních rekonstrukcí rodinných domků se soukromým
investorem (fyzická osoba).
Získáte pravidelný přehled o službách, práci a materiálu, které budou jednotliví stavebníci potřebovat.
Budete tak okamžitě vědět, které zakázky vyhovují nejlépe spektru Vámi poskytovaných služeb,
a můžete jako jedni z prvních učinit konkrétní nabídku.
Poskytnutí veškerých informací, které Vám naše služba přinese, provádíme se souhlasem příslušných
stavebníků rodinných domů.
Nové informace obdržíte každý týden ve třech přehledných formátech PDF, DOC, XLS.

PŘEDNOSTI SLUŽBY RODINNÉ DOMY
Informační komfort: stavba a rekonstrukce rodinných domů je oblast, v níž se uplatňují spíše jednorázoví než
opakovaní investoři. Vzhledem k nahodilému rázu zakázek je proto obtížné získat široký přehled o aktuálních
obchodních příležitostech, které v této oblasti vznikají. Právě ten si s naší službou zajistíte!
Pružnost zakázky: stavebníci rodinných domů zpravidla nemají přesnou představu o konkrétním řešení. Otevírá se prostor k uplatnění Vašich zkušeností. Získáváte možnost ovlivnit investora vhodnou nabídkou.
Optimalizace služby: zajímají Vás informace o zakázkách z konkrétních krajů? Jde Vám jen o nové stavby,
nebo naopak pouze o rekonstrukce? Zajímáte se jen o určité typy zakázek (stavby rodinných domů na klíč, dodavatelsky, svépomocí)? Naši službu si můžete nastavit tak, abyste dostávali jen informace, které skutečně potřebujete.
Komplexní přehled: shromažďujeme informace ze všech fází stavební realizace: od investičního záměru přes
projekt, stavební přípravy, zemní a základové práce, hrubou stavbu, zastřešování, osazování oken a dveří, až po
zařizování stavby. Díky tomu získáte informace pro Vás v nejlepším období.
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239844
Nová stavba

Výstavba patrového rodinného domu - projekt, realizace,
financování
Typ:
Alokace:
Kraj starý:
Kraj nový:
Okres:

Rodinné domy
Ústí nad Labem
Severočeský
Ústecký
Ústí nad Labem

Velikost:
Hodnota: 0.0 mil. Kč
Termín realizace:
Od: Podzim 2012
Do: 2013

Poznámka:
období vypracování projektové dokumentace patrového rodinného domu, zděný, s garáží, přízemí - obývací pokoj s kuchyní, pokoj, koupelna, patro - 2-3 pokoje,
způsob vytápění - krb s výměníkem, okna plastová, zájem o nabídky realizace na klíč, pomocí jednotlivých dodavatelů včetně nabídek materiálu, zájem o nabídky
financování, cena do 1,5 mil. Kč
KONTAKTY:
Investor:
P. T.
Habrovany XXX
400 02 Ústí nad Labem

723 684 XXX
XXX@seznam.cz

30. týden 2012, záznam č. 3 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
236588
Nová stavba

Výstavba patrového rodinného domu - projekt, realizace
Typ:
Alokace:
Kraj starý:
Kraj nový:
Okres:

Rodinné domy
Olomouc
Severomoravský
Olomoucký
Olomouc

Velikost:
Hodnota: 0.0 mil. Kč
Termín realizace:
Od: I.pololetí 2013
Do: 2014

Poznámka:
zájem o nabídky zpracování projektů patrového rodinného domu, zděný nebo dřevostavba, střecha sedlová, s garáží, způsob vytápění - plyn, krbová kamna,
zájem o nabídky realizace na klíč nebo pomocí jednotlivých dodavatelských prací, základovou desku bude investor realizovat svépomocí, zájem o nabídky
stavebního materiálu
KONTAKTY:
Investor:
M. P. H.
Mošnerova 18 XXX
779 00 Olomouc

737 257 XXX
XXX@seznam.cz

30. týden 2012, záznam č. 6 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
217808
Rekonstrukce

Rekonstrukce půdní vestavby rodinného domu - projekt,
financování, stavební materiál
Typ:
Alokace:
Kraj starý:
Kraj nový:
Okres:

Rodinné domy
Nové strašecí
Středočeský
Středočeský
Rakovník

Velikost:
Hodnota: 0.0 mil. Kč
Termín realizace:
Od: 2012
Do: 2013

Poznámka:
zájem o nabídky projektů půdní vestavby v rodinném domě, dva pokoje, pracovna, koupelna - přeložení střechy, zvýšení obvodových stěn, výměna střešní
krytiny, obvodové a podlahové izolace, okny boční plastová, vytápění řešeno rozšířením rozvodů ústředního topení, zájem o nabídky financování a stavebního
materiálu, realizaci upřesní investor později
KONTAKTY:
Investor:
J. M.
Jungmanova XXX
271 01 Nové Strašecí

736 610 XXX
XXX@seznam.cz

30. týden 2012, záznam č. 7 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
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ZÁKLADNÍ VÝHODY NAŠICH SLUŽEB:
•
•
•
•

•
•

•
•

Tah na branku: získáte vysoký podíl informací o stavbách, v nichž ﬁguruje soukromý investor
Předstih: maximální časnost poskytnutých informací Vám zajistí náskok před Vaší konkurencí
Informovanost: budete mít přehled o potenciálních zakázkách od nejranější fáze jejich vzniku
Vyšší efektivnost: pravidelné zasílání informací pro Vás znamená stabilní přehled o poptávce po
službách, které nabízíte. Získáte tak prostor k účelnému plánování a využití Vaší výrobní kapacity.
Široké spektrum obchodních příležitostí Vám dá možnost zefektivnit práci a snížit náklady volbou
nejvhodnější zakázky.
Vyšší nezávislost: nebudete ﬁxováni jen na své stálé odběratele
Hospodárnost: ušetříte čas potřebný k vyhledávání a monitorování nových obchodních příležitostí
a informací. Vyhledáme je za Vás, pravidelně Vám je budeme zasílat a na základě Vašich požadavků
vyﬁltrujeme jen relevantní data. Protože už jen ﬁltrace údajů zabírá v běžném provozu ﬁrmy minimálně
dvě hodiny týdně, zajistíme Vám úsporu nejméně sta pracovních hodin ročně.
Osobní přístup: získáte ﬂexibilní službu s možností změny jejího nastavení. K našim klientům
přistupujeme individuálně a vycházíme jim vstříc i se změnami objednávky v průběhu předplatného.
Ekonomická racionalita: potěší Vás naše přátelsky nastavená cenová politika

PODÍL INFORMACÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ ZA ROK 2011
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