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OTWÓRZ ODDZIAŁ BANKU ZIEMI   
 

Przedstawiamy ofertę otwarcia oddziału Banku Ziemi na zasadach wyłączności terytorialnej.                   

Bank Ziemi to pierwsza marka w kategorii obrót ziemią. Pomagamy w kupnie, sprzedaży       

i inwestowaniu w ziemię, tworzymy zawód doradca obrotu ziemią. Specjalizujemy się                  

w sprzedaży działek dla deweloperów pod budownictwo jedno i wielorodzinne, sprzedaży 

gospodarstw wielkoobszarowych i kompleksowej obsłudze inwestycji w ziemię.  

 

Przystąpienie do sieci oddziałów Banku Ziemi odbywa się w oparciu o umowę współpracy                  

z lokalnym biurem nieruchomości na zasadach wyłączności terytorialnej.  

Wymagania stawiane kandydatom: 

 przedział wiekowy: 26-65 lat  

 wykształcenie wyższe (dopuszczalne średnie) 

 firma w zakresie pośrednictwa obrotu nieruchomościami  

 wydzielenie w biurze nieruchomości stanowiska obsługi klienta  

 umieszczenie na ścianie logo Banku Ziemi   

 oddzielna linia telefoniczna dla klientów Banku Ziemi 

 wyznaczenie w biurze doradcy obrotu ziemią 

W ramach licencji Bank Ziemi oferuje 

• korzystanie z logo i nazwy Bank Ziemi                                                                                           

• dostęp do know-how tworzonego przez Bank Ziemi: struktura organizacyjna, sposób 

pozyskiwania klientów, wzory umów zawieranych z klientami i partnerami lokalnymi, 

standardy postępowania z klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi i wiele innych.                                                                                                          

• możliwość oferowania klientom wszystkich ofert ziemi umieszczonych w Banku Ziemi                

w ramach współpracy pomiędzy oddziałami Banku Ziemi.                                                                                  

• nieodpłatne umieszczanie wszystkich ofert licencjobiorcy w serwisach Banku Ziemi:   

www.bankziemi.pl , www.gruntyrolne.pl , www.ziemiarolna.pl , www.dzialkirolne.pl , 

www.dzialkabudowlana.pl , www.dzialkirekreacyjne.pl , www.dzialkisiedliskowe.pl , 

www.dzialkiprzemyslowe.pl , www.dzialkiinwestycyjne.pl , www.gruntyinwestycyjne.pl , 

www.dzialkauslugowa.pl , www.dzialkalesna.pl , www.dzialkinieruchomosci.pl , 

www.sprzedamdzialke.pl i www.dzialkimazury.pl  

• nieodpłatny dostęp do programu komputerowego na dowolną ilość stanowisk                                                                                                                     

• możliwość zintegrowania większej ilości ofert ziemi dzięki współpracy z wybranymi 

partnerskimi biurami nieruchomości, obsługa ich ofert od strony Klienta kupującego                                                                                       

• możliwość posługiwania się i umieszczenia logo Banku Ziemi na drzwiach wejściowych, 

banerach, wizytówkach i innych elementach reklamy oddziału Banku Ziemi                                      

• nieodpłatna prezentacja danych adresowych oddziału Banku Ziemi w 15 serwisach                                                

• nieodpłatna prezentacja ofert specjalnych, możliwość indywidualnego zarządzania ofertami 

http://www.bankziemi.pl/
http://www.gruntyrolne.pl/
http://www.ziemiarolna.pl/
http://www.dzialkirolne.pl/
http://www.dzialkabudowlana.pl/
http://www.dzialkirekreacyjne.pl/
http://www.dzialkisiedliskowe.pl/
http://www.dzialkiprzemyslowe.pl/
http://www.dzialkiinwestycyjne.pl/
http://www.gruntyinwestycyjne.pl/
http://www.dzialkauslugowa.pl/
http://www.dzialkalesna.pl/
http://www.dzialkinieruchomosci.pl/
http://www.sprzedamdzialke.pl/
http://www.dzialkimazury.pl/


Pomoc i doradztwo w prawidłowej ocenie pojawiających się problemów i zminimalizowanie 

ryzyka popełnienia błędów w rozwijaniu oddziału Banku Ziemi. Pomoc w wykonywaniu 

czynności szeroko pojętego zakresu obrotu ziemią.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

a                                                                                                                                                   
Warunki nabycia licencji Bank Ziemi 

Posiadanie licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zatrudnianie 

osoby z licencją zawodową.  Zawarcie umowy o współpracy na czas nieokreślony. 

Jednorazowa opłata startowa tj. 165zł + VAT logo Banku Ziemi wykonane ze styroduru,          

82zł + VAT pakiet 1000szt. wizytówek doradcy obrotu ziemią.                                                             

Miesięczna opłata licencyjna niezależna od obrotu -  250zł + 22 % VAT  

Miesięczna opłata na wspólny fundusz pozycjonowania serwisów - 50zł + 22% VAT                               

                                                                                                                                                            

Korzyści płynące z uczestnictwa w sieci oddziałów Banku Ziemi 

 prestiż marki Bank Ziemi, pierwszej marki w kategorii obrót ziemią. Dołączenie                 

do grupy przedsiębiorców, którzy tworzą profesję doradca obrotu ziemią. 

 sprawdzone know-how gwarantujące sukces  

 zwiększenie obrotów własnego biura 

 przewaga konkurencyjna na rynku obrotu ziemią,  

 największa w Polsce skuteczność pozyskiwania ofert ziemi  

 możliwość współpracy jednocześnie z innymi oddziałami Banku Ziemi obejmującymi 

swoim zasięgiem cały kraj 

 przy dołączaniu do sieci Bank Ziemi nie wymagamy dużego kapitału 

 telefoniczny serwis obsługi Partnera - helpdesk  

 oferujemy opartą o zasady partnerskie współpracę na wiele lat 

 

Kontakt                                                                                                                                                          

Informacji dla osób zainteresowanych otwarciem oddziału Banku Ziemi udziela: 

Bartek Jankowski                                                                                                                     
kom. 511 155 439                                                                                                                                      

kontakt@bankziemi.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Bank Ziemi                                                                                                                                           

ul. Sikiryckiego 4/31                 

10-691 Olsztyn   
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