
Dołącz do WSPON.
Możesz tylko zyskać!



Z kalkulatorem w ręku



Z KALKULATOREM W RĘKU

SZKOLENIA 

Unikalna propozycja szkoleń dla Członków 
WSPON to jeden z najważniejszych elementów 
naszej działalności. Kursy, webinary czy 
wystąpienia, to solidna i praktyczna wiedza 
naszych ekspertów. Dostęp do niej mają 
również Twoi współpracownicy.

Zniżka dla osób zrzeszonych we WSPON 
wynosi 240 zł, a dla ich współpracowników  
120 zł.

4 szkolenia w roku  
(1 x kwartał) 

8 szkoleń w roku  
(2 x kwartał)

Dla Ciebie 

960 zł

1920 zł

Dla biura 

480 zł

960 zł

ZNIŻKI

SZKOLENIA PFRN

Zarówno Ty, jak i Twoi Pracownicy, możecie korzystać  
z rabatów na szkolenia i kursy organizowane przez Polską 
Federację Rynku Nieruchomości.

Skorzystaj z 2 szkoleń  
w ciągu roku i oszczędź 
200 zł



Z KALKULATOREM W RĘKU

DOSTĘP DO SYSTEMU
MLS WSPON

EstiCRM

Skorzystaj ze zniżki na oprogramowanie do 
obsługi biura nieruchomości EstiCRM, które jest 
w pełni kompatybilne z MLS. Dzięki temu, Twoja 
praca będzie jeszcze łatwiejsza i szybsza, a 
klienci jeszcze bardziej zadowoleni z obsługi.

EstiCRM zapewni Ci wszystko, czego 
potrzebujesz by zarządzać firmą z dowolnego 
miejsca. 

System MLS to unikalna platforma wymiany ofert 
(często off-market) pomiędzy pośrednikami z całej 
Polski. Dołączając do WSPON zyskujesz dostęp do  
MLS na preferencyjnych warunkach. 

WSPON 
125 zł x 12 m-cy = 1500 zł 

INNI 
290 zł x 12 m-cy = 3480 zł

Skorzystaj ze zniżki i oszczędź  
od 120 zł do 1440 zł rocznie

POMOC PRAWNA DYŻUR PRAWNICZY

Współpracujemy z radcami prawnymi i adwokatami, 
specjalizującymi się w rynku nieruchomości. 
Możesz bezpłatnie skorzystać z ich porad  
i konsultacji, w trakcie dyżurów, które pełnią dla 
WSPON.

Skorzystaj z 2 porad prawnych 
w ciągu roku i oszczędź 460 zł.



Z KALKULATOREM W RĘKU

KORZYSTANIE Z ZASOBÓW WSPON

USŁUGI POLIGRAFICZNE 
W COPY GENERAL

Potrzebujesz miejsca na spotkanie z klientem czy 
zespołem? Skorzystaj z naszej sali konferencyjnej (do 
18 osób). Zapewniamy bezpłatny serwis kawowy i miłą 
atmosferę, która sprzyja nawiązywaniu biznesowych 
relacji.

Wykorzystaj 30% rabat na usługi drukarni cyfrowej 
COPY GENERAL, w tym na druk wielkoformatowy.

Zorganizuj spotkanie  
w naszej sali i oszczędź  
400 zł

30% zniżki dla Ciebie



Z KALKULATOREM W RĘKU

UBEZPIECZENIE OC

ZNIŻKA NA USŁUGI FOTO-VIDEO

MORIZON GRATKA

Dzięki naszej współpracy z Saga Brokers możesz  
skorzystać z preferencyjnych warunków sprawdzonej,  
profesjonalnej obsługi ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej pośredników w obrocie 
nieruchomościami.

Zniżka w wysokości 10 proc. na wszystkie produkty w sklepie marketingnieruchomosci.pro. 
Usługi foto-video pomogą Ci w promocji i reklamie nieruchomości, dzięki którym szybko 
znajdziesz klienta i sprzedasz nieruchomość. 

Grupa Morizon-Gratka dociera nawet do 3,9 mln użytkowników poszukujących nieruchomości. 
Na pewno korzystasz z tych serwisów. Jako Członek WSPON zyskujesz specjalne rabaty, m.in. 
na Punkty Podbić i Ogłoszenia Wyróżnione.

Oszczędź 15% rocznie 
przy minimalnej kwocie 
ubezpieczenia

• Dla każdego aktywnego członka 
WSPON świąteczny prezent z okazji 
zawarcia współpracy w postaci 
120 Punktów Podbić (wartość 84 zł 
netto),

• rabat 12% na zakup nowych 
pakietów Punktów Podbić,

• rabat 12% na zakup nowych 
pakietów Ogłoszeń Wyróżnionych.

marketingnieruchomosci.pro


Wartości nie do przecenienia



WIARYGODNOŚĆ  
W OCZACH KLIENTÓW

Dołączenie do WSPON jeszcze bardziej zwiększa Twoją wiarygodność w oczach klientów. 
Ponad 25 lat renomy stowarzyszenia, budowania prestiżowej pozycji pośredników  
w obrocie nieruchomościami, wyznaczania standardów jakości i współpracy z partnerami 
instytucjonalnymi (Amron, MorizonGratka, marketingnieruchomości.pro, SagaBrokers, 
SignHero, SpotBrowser, SSRW ) stanie się Twoim udziałem.

Certyfikat przynależności do 
WSPON świadczy o najwyższym 
poziomie profesjonalizmu i etyki 
zawodowej, co doceniają zarówno 
klienci, jak i kontrahenci.

WARTOŚCI NIE DO PRZECENIENIA



AKTUALNOŚCI Z RYNKU

Nie zawsze masz czas na poranną prasówkę, a czasem trudno nadążyć za nowościami.  
Wszelkie nowinki na rynku, informacje o istotnych zmianach, w tym przegląd artykułów 
dotyczących pracy pośrednika i rynku nieruchomości, które ukazały się w prasie 
ogólnopolskiej i lokalnej (woj. mazowieckie), trafią na Twoją skrzynkę mailową. WSPON 
trzyma rękę na pulsie.

WARTOŚCI NIE DO PRZECENIENIA

SPOTKANIA CZŁONKÓW
POŁĄCZONE ZE SZKOLENIAMI
(bezpłatne webinary)

Spotykamy się co miesiąc (z wyjątkiem okresu wakacji). To doskonała okazja by nawiązać 
relacje i współprace biznesowe, wymienić się doświadczeniami i know-how, omówić 
bieżącą sytuację na rynku oraz wziąć udział w krótkich szkoleniach i prezentacjach.

Wierzymy, że współpraca się opłaca!



WSPARCIE

W sytuacjach problemowych możesz liczyć na wsparcie Stowarzyszenia oraz zrzeszonych  
w nim osób i firm. Pokierujemy Cię również do osób i instytucji, które mogą udzielić Ci pomocy. 

WARTOŚCI NIE DO PRZECENIENIA

BUDOWANIE MARKI

NETWORKING

Konsekwentnie buduj markę osobistą. Działalność 
w Stowarzyszeniu to ważny element, który wzbudza 
zaufanie klientów i kontrahentów, a Tobie pozwoli na 
odkrycie nowych ścieżek rozwoju.

Relacje są podstawą budowania biznesu. Działając 
w stowarzyszeniu możesz je nawiązać z innymi 
przedsiębiorcami i potęgować zyski. WSPON to 
elitarne grono zrzeszające osoby przestrzegające 
katalogu dobrych praktyk oraz Standardów 
Zawodowych i Etycznych. Dlatego masz pewność, 
że nie tylko uzyskasz od nich wsparcie  
i wymienisz się doświadczeniami. 

WSPON to grono zaufanych partnerów 
biznesowych, z którymi możesz się rozwijać.

We WSPON nasza baza zaufanych ekspertów udzielających 
porad z zakresu obrotu nieruchomościami, będzie do Twojej 
dyspozycji.



MORIZON  GRATKA

Nasza współpraca z Grupą Morizon-Gratka to nie tylko korzyści finansowe. To również 
dostęp do informacji o rynku nieruchomości czy udział w projektach, takich jak 
współtworzenie raportów czy organizowanie wydarzeń. Możesz mieć wpływ na zwiększenie 
świadomości klientów dzięki współpracy Grupy Morizon- Gratka z serwisami grupy Ringier 
Axel Springer Polska, m.in. Onet, Business Insider i Forbes.

Możesz mieć wpływ na zwiększenie 
świadomości klientów dzięki 
współpracy Grupy Morizon- Gratka 
z serwisami grupy Ringier Axel 
Springer Polska, m.in. Onet, Business 
Insider i Forbes.

WARTOŚCI NIE DO PRZECENIENIA



Kontakt
wspon.org.pl

wspon@wspon.org.pl

(22) 625 54 00

http://wspon.org.pl
mailto:wspon@wspon.org.pl

