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Aplikasi Inovatif untuk Broker Properti
Sabtu, 25 Februari 2017 15:16 WIB

Kinciakincia.com, Media Online Ekonomi dan Promosi Bisnis - UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) - Agen real estate harus
mengelola listing mereka dengan baik, mudah, dan cepat; terutama karena real estate sekarang mulai merambah dunia online.

Melihat hal tersebut, portal properti global Lamudi kemudian meluncurkan aplikasi khusus untuk para agent agar mereka bisa menjual
atau membeli properti dengan efisien.
Aplikasi untuk agent real estate di pasar negara berkembang.

Agent real estate butuh bergerak dengan cepat, dimanapun ia berada, dan real estate pun kini bergerak dengan cepat di pasar
negara berkembang seperti Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan Filipina. Lamudi, portal properti global, kini meluncurkan aplikasi
baru yang merespons perubahan dari wajah real estate.

Pencari rumah akan menggunakan cara online untuk menemukan hunian impian mereka. Mart Polman, direktur Lamudi, mengatakan,
kini jumlah pencari rumah di pasar negara berkembang yang menggunakan cara online untuk mencari serta membeli properti semakin
banyak.

Agen real estate harus beradaptasi terhadap lingkungan bisnis yang cepat untuk memenuhi permintaan customer, dan memberikan
pengalaman terbaik bagi para pelanggan.

Pengguna Smartphone Bertambah

Di banyak pasar negar maju dan berkembang, seperti Sri Lanka, pengguna internet kini mulai meninggalkan penggunaan PC dan
beralih ke smartphone lengkap dengan aplikasi serta media sosial yang diinginkan.

Hebatnya masyarakat Indonesia justru menghabiskan lebih banyak waktu pada smartphone mereka jika dibandingkan dengan
pengguna di negara lain di dunia berdasarkan laporan Millward Brown AdReaction. Oleh karena itu, jika satu perusahaan tidak
memiliki aplikasi, mereka tidak akan bertahan lama.

Aplikasi Lamudi merespon perubahan ini dengan cara memberikan akses kepada penjual dan agent real estate untuk menjangkau
jutaan pencari properti.

Bagaimana Cara Aplikasi Lamudi Bekerja?

Mulai dari mengunggah properti baru dan mengelola inventaris, hingga menerima pesan dari klien serta analisis performa, semua bisa
dilakukan agent melalui aplikasi ini.

Prioritas utama aplikasi ini adalah untuk menolong para agent untuk menampilkan bisnis mereka dengan cara yang paling
mengesankan dengan bantuan inovasi modern.

Melalui profil yang mendetail serta rincian servis, agent bisa menjaring lebih banyak lagi customer potensial. Klien dapat melihat foto
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setiap properti, kontak agent, dan segala informasi lain yang dibutuhkan.

Layout Atraktif

Desain aplikasi sangatlah penting, terutama untuk klien, yang menginginkan desain clean serta fungsional. Update terbaru aplikasi
Lamudi bahkan juga memunculkan tab Manage Properties .

Kini agen dapat melihat pratinjau properti mereka dan memonitor kecepatan upload ketika menambahkan informasi atau gambar baru.
Selain itu, mereka juga dapat menambahkan deskripsi properti, membuat layout untuk masing-masing properti sehingga lebih menarik
secara visual bagi para pencari rumah.

Bisa Dilihat investor secara Global

Dunia bisnis real estate kini sudah banyak berubah karena tersentuh teknologi dan internet turut mempengaruhi. Dengan
mengunggah iklan Anda di aplikasi Lamudi, maka iklan Anda bisa dilihat oleh investor dari seluruh dunia karena Lamudi merupakan
sebuah platform internasional. Ketika mengunggah properti, para agent bisa menambahkan kode mata uang dengan simbolnya.
Setiap harga properti bisa dimunculkan dalam USD dan PKR; atau kode lain yang sesuai dengan target pasar.

Dengan inovasi dan keahlian, Lamudi menawarkan fleksibilitas serta fitur-fitur yang mendukung untuk agent dan pemburu hunian.
Kami paham bahwa jual beli rumah bukanlah hal yang mudah, namun dengan Lamudi Anda selalu bisa melangkah lebih jauh. (kkc)

