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HOME  STAGING
– nová príležitosť
na podnikanie
Priznajme si, koľkokrát sme kúpili produkt len kvôli tomu, že nás upútal krásnym originálnym obalom? A koľkokrát sme
sa pri výbere hotela na dovolenku rozhodovali podľa toho, ktorý bol krajší, elegantnejší a vkusnejší?

P

odobné je to i pri kúpe nehnuteľnosti. Veď aký dojem zanechá špinavý či
polorozpadnutý dom? Alebo rozhá
dzaný a chaoticky usporiadaný byt? Potenciálni záujemcovia utečú rýchlejšie, ako
prišli a začudovaný majiteľ nechápe, prečo
ponuka stále visí v realitke... Ideálnym riešením tohto problému je nová služba, Home
Staging – úprava nehnuteľností pred predajom alebo prenájmom.
Home Staging sa rýchlo stáva populárny
u čoraz väčšieho počtu realitných maklérov
a majiteľov nehnuteľností. A je tiež vhodnou
príležitosťou na naštartovanie samostatného podnikania, či už na plný úväzok, alebo
popri zamestnaní. V dnešnom náročnom
ekonomickom prostredí dokáže totiž vhodne upravený interiér zásadne ovplyvniť predajnosť nehnuteľnosti. Vysoké požiadavky
zákazníkov sú citeľné najmä u starších budov, ktoré popri množstve rastúcich novostavieb strácajú rapídne na atraktívnosti.
Naopak, vhodne zariadené nehnuteľnosti,
pripravené na predaj, sa predávajú až o 50 %
rýchlejšie a za vyššiu cenu ako nehnuteľnosti, ktoré neprejdú home stagingom a nie sú

profesionálne upravené. Home staging teda
pre predajcu nehnuteľnosti nie je útrata – je
to investícia!
Medzi hlavné výhody Home Staging-u patrí
skutočnosť, že aj staršie nehnuteľnosti vyzerajú zachovalo, udržiavane a sú okamžite
obývateľné bez dodatočných nákladov na
rekonštrukciu. Tým sa vynímajú nad ostatnými, môžu byť vyššie ocenené, vyzerajú
lákavejšie na fotografiách v médiách a zaujmú tak širšie spektrum potenciálnych záujemcov.
Na Slovensku sa tejto problematike venuje
spoločnosť GreenLot s. r. o., zastúpená konateľkou Mgr. Želmírou Sekerášovou. Okrem priameho poskytovania služieb Home
Staging-u organizuje táto spoločnosť aj kurzy akadémie Home Staging-u, v spolupráci
s pražskou firmou HOME STAGING s. r. o.
Kurzy a semináre vedie profesionálny homestager – interiérová dizajnérka Jitka Kobzová, ktorá má viac ako 20-ročné praktické
dizajnérske skúsenosti zo zahraničia. Slovenská akadémia Home Staging-u ponúka

celý rad kurzov a seminárov, ktoré záujemcov povedú cestou k úspešnému podnikaniu v oblasti Interiérového dizajnu a Home
Stagingu.
Jednotlivé kurzy na seba tematicky nadväzujú a je možné ich ľubovoľne kombinovať
podľa záujmu, skúseností a profesijného zamerania účastníka. Získané vedomosti sú
využiteľné priamo v praxi a súčasne účastníkom zabezpečujú dobrú odbornú orientáciu v problematike interiérového dizajnu.
Kurzy sa konajú v Prahe a v Trenčíne a sú
ukončené certifikátom. Viac informácií o Ho
me Stagingu a možnostiach jeho štúdia nájdete na stránkach www.utulnydomov.eu
alebo www.homestagingsk.sk.
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