
 

 

 

 

 
 

INGATLANSETA.HU 

 

ELADÓ INGATLANOK FOTÓZÁSA 
közvetítői szemmel, tömören! 

 

 

MEGNÉZEM 
(MIOSZ 2017 konferencia) 

 

 

Hol fogok nyerni vele én mint közvetítő? 

 

● A kizárólagos szerződés megszerzésénél 

● Az eladási folyamatok felgyorsításánál 

● Utazási költség csökkentésnél 

● Túlárazott ingatlanoknál 

● 25% jutalék 

http://ingatlanseta.hu/
https://youtu.be/orq-nCAAYZ4?t=36s


 

/ Ha az élmény vásárlási stratégiákról szeretnél többet is megtudni, hogy bevételeidet emeld, 

jelentkezz workshoppunkra. A workshoppok ingyenesek, de regisztációhoz kötöttek. Helyszíne lehet 

csoportosan ingatlanirodában, meghívásos alapon és egyénileg online videókonferenciában / 

 

 

 

Mit kapok összesen? 
 

 

 

 

 

1. EGY MENŐ INGATLANSÉTÁT   

 

 

MEGNYITOM 

ELOLVASOM... 

 

 

 

 

http://webseta.hu/virtualis-seta/ingatlan/kiado/lakas/budapest/budapest-terez-korut-8-r1611222/konyha_10/-89,38/3,93/100,00
https://ingatlanseta.hu/blog/18-szolgaltatasok/40-ingatlanseta


 

 

 

2. PROFI KÉPEKET 

 

 
 

MEGNÉZEM 

 
ELOLVASOM... 

 

 

http://galeria.webseta.hu/r1611222/682ba0b131a3290846f7a474932b888d
http://galeria.webseta.hu/r1611222/682ba0b131a3290846f7a474932b888d
https://galeria.webseta.hu/r1611222/682ba0b131a3290846f7a474932b888d
https://ingatlanseta.hu/blog/18-szolgaltatasok/39-hdr-fotok-kepgaleria


 

 

 

3. 360-AS VIDEÓT 

 

 
 

MEGNÉZEM 

 
ELOLVASOM... 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCthmIHxZvERdLMY126vs-pQ?view_as=subscriber
https://ingatlanseta.hu/blog/18-szolgaltatasok/37-ingatlanvideo


 

4. MÉRETHELYES ALAPRAJZOT 

 

 
 

 

 

5. EGY MEGBÍZHATÓ SZOLGÁLTATÁST 

 

Az ingatlanséta tapasztalt csapata akik ingatlan közvetítők kiszolgálására 

specializálódtak. Számokban: 28 fotós országosan, több mint 8000 elkészült ingatlan 

2010-2017-ig. Itt példaként megnézhet jelenleg, még 3653 db aktuális 

ingatlansétával bemutatott ingatlant. 

 

 

 

 

Mennyiért? 

 

a listaár -25% MIOSZ kedvezmény 

(Pl : Budapesten 100 m2-es ingatlannál: brutto ~15 000 Ft;  ~150 Ft/m2 ) 

A MIOSZ rendszerében kapsz egy konkrét ajánlatot a képek feltöltésénél az adott 

ingatlanra: 

 

 

 

https://ingatlanseta.hu/ingatlansetak
https://ingatlanseta.hu/arak


 

 

 

 

 

 
 

(Az elkészítési összeget a következő oldalon a számlázási adatokat megadva akár tovább is lehet 

számlázni az ügyfélnek magasabb összeggel. Ilyenkor a különbözet megmarad és felhasználható egy 

másik megrendelésnél vagy kiszámlázható az ingatlanséta fele.) 

 

 

 

 

Mikorra? 

 

a fotózástól számított 4 napon belül a képek, a séta és a 360-as videó 

áttöltődnek a MIOSZ rendszerébe, és onnan az ingatlan portálokra 

amelyiken előfizető vagy. Plusz megkapod emailen is mindezt szabad 

felhasználásra. A MIOSZ ingatlan adatlapon a sétát a képek feletti 

gombbal lehet elindítani: 

 

 



 

 
ÉLŐ LINK (amíg az ingatlant el nem adják ;) 

ha eladták akkor itt több ezer van még... 

 

 

Hol használhatom még? 

 

http://www.zugloilakascentrum.hu/page/ingatlan/7635_webing2
https://ingatlanseta.hu/ingatlansetak


 

Interneten és nyomtatásban, hirdető oldalakon (jofogas példa),email 

levelezésben, Facebookon (360 video, 360 képgaléria), Youtue -on 

 

 

Mely ingatlanoknál érdemes használni? 

 

Az eladó típusú ingatlanoknál, ahol a cél a gyorsabb eladás. Nagy hiba 

beskatulyázni mind az ingatlant mint az eladót.  A séta erőssége nem 

az, hogy az ingatlant sokkal jobbnak tünteti fel, mint ami, hanem az, 

hogy átláthatóvá teszi. Így a vevő és tanácsadói biztosabban hozzák 

meg a gyorsabb vásárlási döntést, bármilyen is legyen az ingatlan 

kinézete, állapota vagy típusa. 

 

TÍPUS PÉLDÁK 

 

HÁZ 

 SÉTA    <>   KÉPEK 

 LAKÁS 

  SÉTA    <>   KÉPEK 

   PANEL 

  SÉTA    <>   KÉPEK 

  TANYA 

  SÉTA    <>   KÉPEK 

 KASTÉLY 

  SÉTA    <>   KÉPEK 

   TELEK 

  SÉTA    <>   KÉPEK 

  ÜZLET 

  SÉTA    <>   KÉPEK 

https://ingatlanseta.hu/blog/28-cikkek/hirek/194-jofogas-ingatlanseta-3d-webseta-ingatan-hirdetes
https://www.facebook.com/pg/ingatlanseta/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/ingatlanseta/photos/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/channel/UCthmIHxZvERdLMY126vs-pQ?view_as=subscriber
http://856783536450.webseta.hu/virtualis-seta/zakanyszek/ayurliget-zakanyszek-r155227/szoba_13/-103,01/11,74/100,00
http://galeria.webseta.hu/r155227/1c67c13540840367a1da4d6043e60024
http://galeria.webseta.hu/r155227/1c67c13540840367a1da4d6043e60024
http://856783536450.webseta.hu/virtualis-seta/ingatlan/elado/lakas/budapest-13/47.21m2/h288660-r155781/eloter_1/19,76/0,11/100,00
http://galeria.webseta.hu/r155781/a626adb57057954a982655a9b731e0b2
http://galeria.webseta.hu/r155781/a626adb57057954a982655a9b731e0b2
http://856783536450.webseta.hu/virtualis-seta/ingatlan/elado/lakas/szekesfehervar/53m2/h285632-r155103/szoba_5/-188,53/2,77/100,00
http://galeria.webseta.hu/r155103/2de701222ea1bb4acceba0450836a04c
http://galeria.webseta.hu/r155103/2de701222ea1bb4acceba0450836a04c
http://856783536450.webseta.hu/virtualis-seta/ingatlan/elado/nyaralo/alsopahok/40m2/ny004816-r154301/bejarat_0/-354,60/17,75/100,00
http://galeria.webseta.hu/r154301/e34116a84a24af9986819ffd34ba2605
http://galeria.webseta.hu/r154301/e34116a84a24af9986819ffd34ba2605
http://856783536450.webseta.hu/r168064/terasz_24/-498,49/-12,40/100,00
http://galeria.webseta.hu/r168064/7cdcf12cfc3e244f7d197d50f80487f4
http://galeria.webseta.hu/r168064/7cdcf12cfc3e244f7d197d50f80487f4
http://856783536450.webseta.hu/virtualis-seta/ingatlan/elado/telek/leanyfalu/0m2/t016571-r153467/telek_9/60,59/14,26/100,00
http://galeria.webseta.hu/r153467/238fc9f29daaaae2808ff558cf94f748
http://galeria.webseta.hu/r153467/238fc9f29daaaae2808ff558cf94f748
http://856783536450.webseta.hu/virtualis-seta/ingatlan/elado/uzlet/budapest-08/100m2/uz004727-r167885/uzletter_7/-78,52/0,06/100,00
http://galeria.webseta.hu/r167885/e547272dfbfed21838da4273273beeab


 

   LÁTVÁNY TERV 

  SÉTA    <>   KÉPEK 

   VILLA 

  SÉTA    <>   KÉPEK 

   IPARI 

  SÉTA    <>   KÉPEK 

   ÜDÜLŐ 

  SÉTA    <>   KÉPEK 

   FELÚJÍTANDÓ 

 SÉTA    <>   KÉPEK 

   ÜRES 

  SÉTA    <>   KÉPEK 

 

     SZERKEZETKÉSZ 

  SÉTA    <>   KÉPEK 

 

 

 

Milyen további segítséget kaphatok még? 
 

1.  Telefon: +36 30 372 51 65  

2. Email: info@ingatlanseta.hu 

3. weboldal: ingatlanseta.hu 

4. helyi irodai csoportos workshopok (lehet rá jelentkezni emailen) 

5. online személyes videókonferencia (lehet rá jelentkezni emailen) 

   

 

 

http://webseta.hu/virtualis-seta/ingatlan/elado/uzlet/budapest/latvanyterv-becsi-ver-2-0-r1612595/ketagyas_nappali_1/-694,52/-1,55/100,00
http://galeria.webseta.hu/r1612595/360bf5841386020aa735543993ffaef0
http://galeria.webseta.hu/r1612595/360bf5841386020aa735543993ffaef0
http://856783536450.webseta.hu/virtualis-seta/ingatlan/elado/csaladi-haz/erd/1002m2/h292672-r157096/medenceter_4/64,66/18,59/100,00
http://galeria.webseta.hu/r157096/99aa3f3a87b0ac16c1b2bb7e05e74c45
http://galeria.webseta.hu/r157096/99aa3f3a87b0ac16c1b2bb7e05e74c45
http://856783536450.webseta.hu/virtualis-seta/ingatlan/elado/uzlet/budapest-11/2762m2/uz004772-r168046/raktar_28/-107,36/3,99/99,40
http://galeria.webseta.hu/r168046/59ab2d6e0d3a6e761cddb3c4719aac24
http://galeria.webseta.hu/r168046/59ab2d6e0d3a6e761cddb3c4719aac24
http://856783536450.webseta.hu/virtualis-seta/ingatlan/elado/csaladi-haz/velence/63.08m2/ny004945-r154986/szoba_2/70,01/11,80/100,00
http://galeria.webseta.hu/r154986/e25f229e46877721b1587e65c91106d1
http://galeria.webseta.hu/r154986/e25f229e46877721b1587e65c91106d1
http://856783536450.webseta.hu/virtualis-seta/ingatlan/elado/csaladi-haz/budakalasz/150m2/h282159-r154433/_szoba_12/12,63/-0,55/100,00
http://galeria.webseta.hu/r154433/0440e383794ae74ff862eacc8dffdcd3
http://galeria.webseta.hu/r154433/0440e383794ae74ff862eacc8dffdcd3
http://856783536450.webseta.hu/virtualis-seta/ingatlan/elado/lakas/budapest-13/102m2/h294938-r167704/szoba_7/300,15/3,71/100,00
http://galeria.webseta.hu/r167704/37b09c61e8ff0ede0a9a0bb56088a0a6
http://galeria.webseta.hu/r167704/37b09c61e8ff0ede0a9a0bb56088a0a6
http://856783536450.webseta.hu/virtualis-seta/ingatlan/elado/lakas/budapest-02/86m2/u0027543-r156966/szoba_9/25,56/15,05/100,00
http://galeria.webseta.hu/r156966/bb8b260f0bcec7162734242eda1a27fc
http://galeria.webseta.hu/r156966/bb8b260f0bcec7162734242eda1a27fc
mailto:info@ingatlanseta.hu
https://ingatlanseta.hu/


 

● Videók ingatlanséta extra funkciókról:  

 

 

● Privát helyek: Elképzelhető, hogy ingatlansétájában szeretne elrejteni 

bizonyos képet. Hogy ezt Ön bármikor megtehesse kifejlesztettük HTML5 

megjelenítőnkre a helyszín elrejtése funkciót. Tovább>> 

● Rejtett mód: Elképzelhető, hogy ingatlansétáját szeretné teljesen 

elrejteni. Ez akkor merülhet fel, amikor a tulajdonos még képeket se 

enged feltölteni az internetre. Ekkor használható a speciális privát nézet, 

ahol még egy ízelítő kép se jelenik meg nyilvánosan a belépő kód 

megadása nélkül, így zárva ki az illetékteleneket. Tovább>> 

● Ízelítő funkció:  Az Ízelítő funkció arra ösztönözi a látogatókat, hogy az 

Ingatlansétán keresztül felvegyék Önnel a kapcsolatot! Tovább>> 

● Multiplatform: Számítógépek, okostelefonok, tabletek, vr mód. Mára már 

a mindennapjaink részeivé váltak, ott vannak mindenhol, így 

Ingatlansétáját is bárhol, bármilyen eszközön megtekintheti! Tovább>> 

● Kitakarás:  Elképzelhető, hogy ingatlansétáját szeretné teljesen elrejteni. 

Ez akkor merülhet fel, amikor a tulajdonos még képeket se enged feltölteni 

az internetre. Ekkor használható a speciális privát nézet, ahol még egy 

ízelítő kép se jelenik meg nyilvánosan a belépő kód megadása nélkül, így 

zárva ki az illetékteleneket. Tovább>> 

 

 

Gyakran feltett kérdések: 
 

 

 

● Hol és milyen gyorsan dolgoznak? 

○ Országosan és nagyon. A megrendelést követően másnap a 

szervezés megtörténik és van időpontja a fotózásnak. Ez a legtöbbször 

a tulajdonos gyorsaságán múlik, amikorra is fel tudja készíteni az 

ingatlant. A fotózástól számított 4 napon belül átadásra kerül minden. 

 

 

 

https://ingatlanseta.hu/blog/20-ingatlanseta-funkciok/43-privat-helyek
https://ingatlanseta.hu/blog/20-ingatlanseta-funkciok/45-privat-nezet
https://ingatlanseta.hu/blog/20-ingatlanseta-funkciok/48-izelito
https://ingatlanseta.hu/blog/20-ingatlanseta-funkciok/49-multiplatform
https://ingatlanseta.hu/blog/20-ingatlanseta-funkciok/174-privat-nezet-2


 

● Mi van akkor ha az ügyfél vagy én nem szeretném bemutatni az egész 

lakást? 

○ Az ingatlanséta rendelkezik hozzáféréssel melyben belépés 

után Te magad is beállíthatod, hogy mely terek legyenek 

mindenki számára megnézhetőek és melyek legyenek privát 

nézetek. A publikus linket és képeket használhatod 

hirdetéseknél. A Privátot küldheted el kollégáidnak és azoknak 

akik az ingatlanban már jártak. 

 

● Mi a helyzet a személyes tárgyakkal esetleg értékes vagyon tárgyakkal? 

○ A személyes tárgyakat mint például a családi fotókat, fényképes hűtő 

mágneseket alapból az összes képen kitakarjuk. Amennyiben kapunk 

instrukciókat más kitakarandó tárgyakról akkor azokat is eltakarjuk. 

 

● Kié a séta a képek és a videók? Az ügyfelem megkaphatja? 

○ Mindig azé akinek a neve szerepel a számlán.  

 

1. Ha a közvetítő van a számlán akkor a közvetítőé.  

2. Ha a tulajdonos akkor a tulajdonosé.  

3. Ha a közvetítőnek számlázunk és ő tovább számlázza már szolgáltatásként, 

csomagban, akkor a tulajdonjog a közvetítőnél marad mégis az ügyfél fizet. 

4. Ha a számlát megosztva kérik és egyik részét a tulajdonos, másikat a 

közvetítő “fizeti” (sokszor csak a kedvezmény része esik ebbe (25%), azaz 

csak papíron történik a fizetés) , akkor a séta és minden más KÖZÖS 

tulajdonba kerül. Így csak a tulajdonos és a közvetítő használhatja fel. Nem 

dönthet egyedül a tulajdonos, hogy az anyagot odaadja más közvetítőknek. 

 

● Több száz m2-es ingatlanoknál lehet rész fotózást kérni? 

○ Lehet kérni, akkor ha a fotózandó helyiségek összefüggőek. például 

600 m2-es ingatlanból ki lehet emelni 200 m2-t ami a központi 

területeket mutatja be. Ez ár tekintetében barátságosabb viszont 

eladási hatékonyság tekintetében meggondolandó.  

 

● Ha kifogás merül fel az átadott anyagokkal kapcsolatban mi a teendő? 

○ Amennyiben a színekkel, beállításokkal, kitakarásokkal vagy bármivel 

kapcsolatban úgy véli, hogy az anyag korrekcióra szorul azt kérjük 

jelezze minél előbb. Így kollégáink még frissibe tudják az anyagot 

módosítani. 

● Az ingatlan irodámat is be lehetne mutatni sétával? 

○ Igen. Ez egyre több irodánál nívó kérdést jelent már. Az iroda 

bemutatása kifejezetten azoknak ajánlott akik büszkék irodájukra és 

csapatukra. Az iroda sétáját A Google utca nézethez is tudjuk 

csatlakoztatni, így a Google kereséseknél is előtérbe kerül az iroda. 

Nagyobb ismertség, több munkatárs, nagyobb forgalom ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INGATLANSETA.HU 

 
 Telefon: +36 30 372 51 65 ; +36 30 371 55 74 

Email: info@ingatlanseta.hu 

 

 

http://ingatlanseta.hu/
mailto:info@ingatlanseta.hu

