
Pytania 
zamknięte

Dostęp do wersji
testowej systemu
CRM

Czas trwania
wersji testowej
(jeśli odpowiedź "tak" 
w 1 pytaniu)

Bezpłatne szkolenie
z systemu CRM
dla agentów

Czas importu danych
klientów do systemu
CRM (do 1000 ofert)

Opiekun klienta
dla agencji

Największe 
osiągnięcia
/ nagrody

Adres www

Ilość
zatrudnionych 
pracowników

Rok powstania firmy

Liczba klientów

Czas aktualizacji
oferty od momentu
wprowadzenia
do systemu

Integracja CRM
z kanałami
social media

Dostępność statystyk
/ Generowanie
raportów 
sprzedażowych 

Możliwość edycji 
wyglądu "panelu 
pośrednika" przez 
agentów

Możliwość 
aktualizacji ofert 
jednocześnie na 
więcej niż jednym
portalu 
ogłoszeniowym

Możliwość agregacji
informacji o leadach
z różnych serwisów

Wielkość limitu
przestrzeni na 
zdjęcia

Integracja
z kalendarzem Google 
/ narzędziami Google

Możliwość
monitorowania
pracy zespołu przez
przełożonego

Program 
lojalnościowy
dla stałych klientów
(dodatkowe
funkcjonalności,
rabaty itp.)

Dostępność aplikacji
mobilnej lub wersji
responsywnej
systemu CRM

Możliwość 
stworzenia strony 
www połączonej
z systemem CRM

Koszt stworzenia
strony www
zintegrowanej
z systemem CRM
(CRM + strona www)

Koszt instalacji
i konfiguracji
strony www przez 
dostawcę CRM
(strona bez CRM)

Integracja
z zewnętrzną bazą
rynku pierwotnego
(oferty deweloperów)

Koszt 
wygenerowania
bazy ofert i klientów
po zakończeniu
współpracy

Okres
wypowiedzenia

Minimalny okres
trwania umowy

Integracja
z ogólnopolskim
systemem MLS

Klient pocztowy
wbudowany w CRM
(wewnętrzny e-mail)

Możliwość
nadawania przez 
agencję specjalnych
uprawnień
użytkownikom
(tzw. strefa lub moduł 
klienta szukającego)

Możliwość
monitorowania
połączeń 
telefonicznych
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System
LocumNET Online

(LNO)

https://www.locumnet.pl

30 dni

1-2 dni

Nagrodą jest
uznanie klientów

- zwłaszcza w oparciu
o wewnętrzny
ranking grupy

lub stowarzyszenia

Około 10 osób 
(niekoniecznie etat)

2010, ale to data 
synergii firm 
działających
dużo dłużej.

Właściwa data to:
1997 rok

Około 500 firm

Natychmiast

(brak bezpośrednio
z CRM)

Przyjmujemy 5 GB 
(jest limit 5 lat 

utrzymywania zdjęć)

Od 1590 zł lub 
abonament od 69 zł

300 zł

500 zł

1 miesiąc

Brak

(TAK dla: wewnętrzny 
system poczty)

https://www.media-rent.eu

Bez limitu

1 dzień

W zależności
od ilości aktualnych 
zamówień na stronę 
www z indywidualną 
grafiką, umowy B2B

2005

350+

Bez opóźnień
(w czasie

rzeczywistym)

Bez limitu

0 zł

Brak

0 zł

Bez okresu 
wypowiedzenia

1 miesiąc

 (istnieje możliwość 
wysyłki maili /ofert

/ newsletteru
z poziomu CRM)

MediaRentGalactica

https://www.galactica.pl

28 dni

2 dni

Srebrny medal 
Zasłużony Dla 

Polskiego Rynku 
Nieruchomości Pro 
Aequo Et Bono 2014, 

Tytuł Mecenas 
Bydgoskiego Sportu 

2012, 2013 i 2014

30

2005

1900

Do 1 h

15 GB

Od 99 zł 

Od 99 zł 

0 zł

3 miesiące

Brak minimalnego 
okresu trwania 

umowy

IMO

https://www.imo.pl

30 dni

1-2 dni

8

2007

1037

15-30 minut

(statystyki tak,
raporty nie)

10 GB do
5 użytkowników,

1 GB dodatkowe za 
każdego nowego

37,50 zł
miesięcznie

Brak

100 zł

1 miesiąc

Brak
minimalnego

okresu trwania 
umowy

ASARI

https://asaricrm.com

14 dni

1 dzień

Nagrody od WSPON, 
ZSPON, PSP

za zaangażowanie
w branżę 

pośrednictwa 
nieruchomości

30+

1998

1500

Od kilkunastu
sekund do
kilku minut

Od 1 GB
do "no limit"

Od 99 zł za 30 dni

Brak

200 zł

Brak okresu 
wypowiedzenia

Brak minimalnego 
okresu trwania 

umowy

EstiCRM

https://esticrm.pl

30 dni

1 dzień

W ciągu zaledwie
5 lat udało nam się 

przekonać
właścicieli kilkuset

biur nieruchomości 
do przeniesienia
firmy na EstiCRM

9

2015

640

Od 1 min.

Bez limitu

50 zł / mies.

0 zł

0 zł

Brak okresu 
wypowiedzenia

Brak minimalnego 
okresu trwania 

umowy

Agencja5000

https://agencja5000.pl

30 dni

(samouczek + wsparcie 
konsultantów)

Średnio
20 minut

Ponad
100 pracowników

Od ponad 20 lat 
pomagamy firmom

z obszaru 
nieruchomości

Do 15 minut
w portalach firmy, 
eksport na portale 

zewnętrzne poprzez 
usługę Kont 

Eksportowych do 1 h

20 zdjęć na ofertę
/ Przestrzeń no limit

Od 39,00 zł / mies.

W cenie usługi

0 zł

1 miesiąc

Brak minimalnego 
okresu trwania

umowy

Informacje wstępne o firmach


